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Sammanfattning 
Allt fler dagligvarukedjor erbjuder produkter vid sidan av leverantörernas, dessa säljs under 

ett flertal egna varumärken som delas in i olika prissegment. Med det ökade utbudet av 

varumärken blir konsumenterna allt mer selektiva vilket ställer högre krav på en tydlig 

differentiering för att varumärkena ska kunna konkurrera och nå målsegmentet. Denna studie 

undersöker hur lågprisvarumärkena differentierar sig genom förpackningsdesign och vilka 

konsumentreaktioner det medför. Detta görs genom att identifiera och utvärdera de typiska 

stildrag som idag tycks gälla vid formgivningen av distributörers egna lågprisförpackningar. 

Stildragen fastställs utifrån kulör, typografi, bildspråk och visuell hierarki. De lågpris-

varumärken som undersöktes var Ica Basic, Coop X-tra och Eldorado, vilka tillhör de tre 

ledande aktörerna på den svenska livsmedelsmarknaden; Ica, Coop och Axfood. För att 

uppfylla syftet och besvara de preciserade frågorna genomfördes en visuell datainsamling 

samt fokuserade gruppintervjuer. Under den visuella datainsamlingen fotograferades aktuella 

förpackningar i sina respektive butiker, där bilderna sedan användes för att identifiera de 

gemensamma stildragen. För att utvärdera de identifierade stildragen genomfördes därefter 

fokusgruppsintervjuer som undersökte konsumenternas reaktioner på förpackningarna. 

Studien visade att stildragen som lågprisvarumärkena använder sig av utgörs av ett utbrett 

användande av kulören vitt tillsammans med mättade kulörer, ofta i stora block. För 

typografin används grova linjära typsnitt satta i stor teckengrad. Stildragen för bildspråk 

utgörs av användandet av avskalade produktbilder samt enkla illustrationer. Den visuella 

hierarkin utmärktes av att förpackningsdesignen inkluderade få designelement och ett tydligt 

fokus på produktnamn, produktbild och logotyp. Stildragen har visat sig vara väl inarbetade 

indikatorer för lågpris hos konsumenterna då de har lärt sig associera dessa med 

lågprissegmentet. Det har även visat sig att stildragen medför associationer till låg kvalitet 

och att de överlag ofta uppfattas som icke attraktiva, detta väljer dock många att bortse från 

då engagemanget rörande livsmedelsprodukter visat sig vara lågt när det kommer till 

förbrukningsvaror. Att signalera en högre kvalitet och attraktivitet utan att avvika från 

stildragen har visat sig möjligt då Eldorados alternativa implementering väckt dessa känslor 

hos flertalet av studiens deltagare. Dock så medför detta även en problematik då varumärkets 

differentiering som lågpris tycks vara otydligare och därför riskerar att bli insorterad i fel 

prisgrupp hos konsumenterna. 

  



Abstract 
An increasing amount of food chains are offering private label products alongside more 
established national brand products. These food chains often own multiple private label 
brands that are divided into different price tiers and categories. With the increasing supply of 
options the consumers are becoming ever more selective, putting higher demands on clear 
differentiation for the brands in order to compete and reach their target market. This study 
examines how private labels in the lower price tier are differentiating themselves through 
packaging design and what consumer reactions it evokes. This is done by identifying and 
evaluating the typical style traits that seem to be the norm when designing private label 
packaging for the selected price tier. The style traits are determined from factors such as 
colour, typography, imagery and visual hierarchy. The selected brands are Ica Basic, Coop  
X-tra and Eldorado, the lowest priced brands belonging to the three leading actors in Swedish 
food retail, namely Ica, Coop and Axfood. In order to fulfil the purpose of this study and 
answer the defined research questions a collection of visual data and focused group-
interviews were performed. During the visual data collection said packaging was 
photographed and analysed to identify the common style traits. The group interviews were 
later used for evaluating the style traits and their effects on consumer reactions towards the 
packages. The study concluded that the style traits used by the lower price tier private labels 
are; an extensive use of the colour white combined with highly saturated colours, often 
displayed in blocks. Regarding typography mainly coarse linear typefaces set in a large 
character size are used. The style traits for imagery consists of the use of simple product 
images as well as simple illustrations.  The visual hierarchy has a distinctive use of few 
design elements and a clear focus on product name, product images and logotype. These style 
traits have shown to be very well established with the consumers as indicators of low price as 
they have learned to associate the traits with the lower price tier. The style traits have also 
been shown to induce associations to low quality and are overall perceived as unattractive. 
Though many choose to disregard this because of a low involvement regarding consumable 
goods in the food category. To signal a higher quality and attractiveness without diverging 
from the style traits is possible, as Eldorado's alternative implementation of the traits has 
brought about these feelings in a number of the study’s participants. However this is not 
without consequence as it also weakens the brands differentiation as a low price brand and 
subsequently causes a risk of being sorted into the wrong price tier by the consumers. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Allt fler dagligvarubutiker erbjuder egna produkter vid sidan av leverantörernas 

produkter.  Butiker som Ica (Ica, 2016a), Coop (Coop Sverige, 2016a) Willys och Hemköp 

(Axfood, 2015a) erbjuder egna produkter som delats in i undervarumärken beroende på vilken 

priskategori de tillhör. Produkterna i den billigaste priskategorin beskrivs i regel hålla fokus 

på innehållet och vara plånboksvänliga tack vare stora volymer samt enkla förpackningar 

(Coop Sverige, 2016b; Ica, 2016b). Ica har omarbetat lågprisvarumärket Euroshopper och 

säljer sedan 2012 deras produkter under Icas egna varumärke för lågprissegmentet, ICA Basic 

(Nilsson-Padilla, 2012). Samtidigt har företaget Axfood under 2013 arbetat fram en ny design 

för lågprisvarumärket Eldorado (Axfood, 2015b). Även Coop X-tra har nyligen fått en 

omdesign och delar av sortimentet har redan fått det nya utseendet (Ingemann, 2015). En 

implikation av den ökade tillgången till egna varumärken är att konsumenterna tycks bli mer 

selektiva och prioriterar olika inom de olika produktkategorierna (Keller, Apéria & Georgson, 

2012). 

 

Den primära funktionen för en förpackning har traditionellt sett varit att förvara och skydda 

produkten men en större konkurrens på marknaden har gett förpackningen en allt viktigare 

roll som marknadsinstrument eftersom förpackningarna måste sticka ut bland konkurrenterna 

på hyllorna, beskriva produkten och locka till köp (Kotler, Armstrong & Parment, 2011). 

Smith & Taylor (2001) sammanfattar förpackningens syfte i tre basfunktioner; att skydda, 

erbjuda bekvämlighet och att kommunicera. Vid köptillfället spelar förpackningsdesign 

således en vital roll i processen där konsumenten identifierar vilket varumärke och 

produktkategori en produkt tillhör. På samma sätt är en strategisk design avgörande då 

konsumenten tolkar denna för att bilda eller förstärka uppfattningar om vilka egenskaper en 

produkt eller varumärke medför. (Schifferstein, Fenko, Desmet, Labbe & Martin, 2013) 

 

1.2 Problemdiskussion   
Utifrån kapitel 1.1 framgår det att trenden med egna varumärken växt sig så stark att 

livsmedelskedjorna erbjuder sina konsumenter ett flertal olika egna varumärken samtidigt 

som konsumenterna blir allt mer selektiva. Med det ökade utbudet av varumärken i butiken 

måste företagen lyckas differentiera de egna varumärkena från varandra, så att konsumenterna 

lättare kan identifiera vilken priskategori de tillhör. Ica och Coop har uttryckligen angett att 

de arbetar med enkla förpackningar som ett medel för att hålla priserna nere för sina 

respektive lågprisvarumärken medan Axfood inte tar upp denna strategi för sitt nyligen 

grafiskt uppdaterade lågprisvarumärke Eldorado.  

 

Då förpackningsdesign fungerar som en viktig indikator som differentierar och förmedlar 

information om produkten medför varumärkenas skiljande förhållningssätt olika implika-



 2 

tioner för hur konsumenterna uppfattar dessa. Denna studie undersöker förpackningarnas 

visuella identitet, vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Detta för att skapa en 

förståelse för vad som är typiskt för prissegmentet och hur konsumenterna upplever och 

reagerar på deras utseende. En djupare förståelse av konsumenternas inställning till 

förpackningsdesign inom lågprissegmentet kan vara av nytta för företag inom samma 

segment, studenter eller verksamma inom den grafiska branschen då det kan ge en inblick i 

vilka fördelar och nackdelar stildragen medför.  

 

1.3 Syftet 
Syftet med denna studie är att, genom identifiering och utvärdering av typiska stildrag, pröva 

vilken effekt de konventioner som idag tycks gälla vid formgivningen av distributörers egna 

lågprisförpackningar har på konsumenternas uppfattning om varumärket och dess produkter. 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till de tre livsmedelskedjorna med flest svenska marknadsandelar, som 

enligt DLF (2015) är Ica, Coop samt Axfood. Varumärken som behandlas är Ica Basic, Coop 

X-tra och Eldorado, dessa varumärken har en tydlig positionering som lågprisvarumärken då 

kedjorna även har andra egna varumärken i andra prissegment. Då undersökningen endast 

fokuserar på dessa lågprisvarumärkens visuella identitet kommer således ingen vikt läggas vid 

den bias som konsumenterna har för livsmedelskedjorna och deras varumärkes-

kommunikation. Vidare utvärderas endast förpackningarnas visuella attribut i form av dess 

grafiska design. Således inkluderas faktorer som material och tryckprocesser ej med i studien. 

För att kunna utvärdera varumärkenas grafiska design konkretiserar författarna denna genom 

att fokusera på stildragen för kulör, typografi, bilder och visuell hierarki. Då studien har 

begränsade resurser avgränsas urvalsgruppen främst till universitetsstudenter. Detta då de är 

för författarna lättillgängliga samt har en låg inkomst vilket gör dem till en del av 

lågprisvarumärkenas uppfattade målgrupp. 

 

1.5 Disposition 
I referensramen presenteras teorier med relevans för att kunna uppfylla syftet samt en 

analysmodell och preciserade frågeställningar. Teorierna behandlar ämnen som grafisk 

design, varumärkesstrategi samt förpackningsdesign och ligger till grund för hur arbetet skall 

fortsätta för att säkra att studiens resultat blir vetenskapligt förankrat. I metodkapitlet 

presenteras en utförlig beskrivning av vilka metoder som studien är baserad på och således 

hur den har utförts. Områden som behandlas är studiens ansats, hur datainsamlingen har gått 

till, vilka urval som har gjorts, hur analysprocessen såg ut samt en utvärdering av studiens 

kvalitet. Redogörelse av metodval är viktigt för att säkerställa studiens validitet och 

reliabilitet. Den insamlade datan presenteras därefter i empirikapitlet, som i sin tur ligger till 

grund för studiens analys. I analyskapitlet analyseras den insamlade datan genom att kopplas 

samman med teorier från referensramen. Här besvaras studiens frågeställningar och 
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sammanställs i resultat, som sedan leder vidare till studiens slutsatser. I avslutningen 

presenteras slutsatser där studiens syfte besvaras. Slutsatserna efterföljs av en diskussion där 

intressanta faktorer kopplade till studien som författarna stött på under arbetets gång men inte 

kunnat inkludera i analys och slutsatser kan tas upp och diskuteras. Här presenteras även 

rekommendationer för berörda varumärken, vilket vetenskapligt bidrag som studien gett samt 

förslag till fortsatta studier. Slutligen återges studiens källor i en sammanställande 

källförteckning.  
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2. Referensram 

2.1 Förpackningens betydelse för varumärket 
Som nämndes i 1.1 sammanfattar Smith & Taylor (2001) förpackningens syfte i tre 

basfunktioner; att skydda, erbjuda bekvämlighet och att kommunicera. Fokus i detta 

delkapitel ligger på dess kommunikativa funktion. 

 

2.1.1 Förpackningen som varumärkeselement 
Förpackningar är enligt Keller, Apéria & Georgson (2012) en av de fem delar som bygger upp 

ett varumärke, därför är det viktigt att förpackningen lyckas identifiera varumärket. 

Förpackningen är enligt Ampuero & Vila (2006) central då den är det första konsumenterna 

ser innan de bestämmer sig för att köpa produkten och kan vara den viktigaste 

kommunikationkanalen av tre anledningar: 

 

1) Förpackningen når nästan alla konsumenter i kategorin; 

2) den är närvarande i stunden då valet görs; och 

3) konsumenter undersöker den för att se om informationen de behöver finns med. 

 

Framför allt har utvecklingen mot självbetjäning i butiker gjort att förpackningen nu är den 

viktigaste komponenten för att påkalla uppmärksamhet och leda till ett köpbeslut (Ampuero 

& Vila, 2006). Det räcker dock inte bara med en uppmärksamhetsväckande förpackning, det 

är viktigt att den även är informativ och kan kommunicera sina fördelar (Stern, 1981). En 

förpacknings framsida kallas för dess primära displaypanel (fortsatt PDP). Denna yta 

används just för att samla information, fånga konsumenternas uppmärksamhet samt att 

kommunicera varumärkets marknadsstrategi genom till exempel identifierande element, 

produktbeskrivningar eller säljande text, så kallad romance copy. (Klimchuk & Krasovec, 

2012) Inom livsmedelsindustrin är förpackningen extra viktig då producenterna är många, 

konkurrensen och tidspressen stor samt graden av engagemang väldigt låg. Ett starkare 

engagemang hos mottagaren skapas genom att formge attraktiva förpackningar som anspelar 

på konsumentens emotionella värden, personliga värderingar eller på konsumentens ego. 

(Kotler, Philip & Keller, 2006) Den estetiska utformningen och visuella nivån har alltså blivit 

allt viktigare för att engagera mottagaren (Bergström, 2012) och kan vara det som är 

avgörande för konsumentens val av produkt (Lembert, 2002). Så för att uppnå syftet med 

marknadsföringen av ett varumärke och uppfylla konsumenternas begär måste förpackningens 

estetiska enheter så som kulör, text och grafik väljas med omsorg (Keller et al, 2012). Den 

visuella kommunikationen ämnar väcka konsumenternas intresse och skapa kännedom kring 

varumärket för att på sikt bygga upp en varumärkeslojalitet (Melin, 1999)  

 

Enligt Keller et al (2012) är en förpackning och dess utseende oftast den starkaste 

associationen konsumenter har till ett varumärke. Målet med förpackningsdesign är enligt 

Smith & Taylor (2001) att kombinera element så att de kommunicerar önskvärda kvaliteter 
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eller känslor, förpackningen bidrar på så sätt starkt till att bygga upp eller förstärka 

varumärkesvärde och värdefulla varumärkesassociationer. Då förpackningen ofta har en 

betydande roll vid användning och förbrukning av produkten ökar chansen till att 

varumärkesvärden och produktegenskaper förmedlas till konsumenten (McNeal & Ji, 2003). 

Förpackningen utgör på så sätt en del av konsumentens liv genom att ta sig in i dess hem och 

därigenom skapa en relation mellan konsumenten och varumärket (Lindsay, 1997).  

 

2.1.2 Differentiering 
Keller et al (2012) refererar till “the shelf impact” hos en förpackning, alltså den visuella 

effekten som en förpackning har vid köptillfället när den syns i samma kontext som andra 

förpackningar i samma kategori. En förpackning som differentierar sig från andra liknande 

produkter på hyllan har lättare att få konsumentens uppmärksamhet (Kotler et al, 2006) och 

blir lättare att känna igen (Keller et al, 2012). Med hjälp av förpackningens differentiering 

kan produktens positionering och visuella kommunikation tydliggöras för att synas på hyllan 

och bli ett konkurrenskraftigt varumärke (Stern, 1981). Schoormans & Robben (1997) menar 

dock att designen inte får avvika allt för mycket, då produkten riskerar att sorteras in i fel 

kategori eller väljas bort av konsumenten.  

 

Enligt Klimchuk & Krasovec (2012) kan en väl formgiven PDP skapa differentiering från 

konkurrenternas produkter men även mellan olika varianter av produkten. Den reflekterar 

visuellt vilken typ av produkt det är och har en hierarkiskt anpassad design som leder 

konsumenten genom den viktigaste informationen. (Klimchuk & Krasovec, 2012) 

 

2.2 Konsumenten och varumärket 
Under det sena femtiotalet skrev Sidney J. Levy (1959) om hur konsumtionssamhället höll på 

att förändras. Istället för att köpa kvalitetsprodukter som skulle hålla i generationer 

investerade konsumenterna i trendiga men ofta relativt kortlivade produkter. Levy belyste 

konsumentens övergång från funktionsorientering mot identitetsorientering. Individen strävar 

efter att förstärka sin självbild och beter sig på ett sådant sätt som stämmer så väl överens som 

möjligt med individens bild av hur en sådan person skulle bete sig. (Levy, 1959) Fournier 

(1998) menar att konsumenter använder sig av ägodelar och varumärken för att förmedla sig 

själva, både till sig själv och sin omgivning, samt för att bygga sin identitet.  

 

Denna strävan efter individualitet sker samtidigt som individen söker assimilera sig för social 

tillhörighet. Förenklat så strävar individen efter att både passa in i sin sociala grupp och 

samtidigt uttrycka sin unicitet. Chan, Berger & Van Boven (2012) menar att en konsument 

kan uppnå dessa mål genom att anpassa sina val i flera dimensioner. Denna kan exempelvis 

välja ett miljövänligt varumärke då detta stämmer överens med konsumentens sociala grupps 

normer, men uttrycker samtidigt sin individualitet genom att göra ett mer okonventionellt val 

gällande attribut som exempelvis kulör eller form. (Chan, Berger & Van Boven, 2012) 
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2.3 Förpackningar och design  
Forskning visar att vi har specifika sätt att se på förpackningsdesign både i butiksmiljö och då 

man granskar den enskilda förpackningen. Rådande designprinciper för förpackningar 

fungerar som en grund för att kunna förmedla önskat budskap till konsumenterna på bästa 

sätt. Det här kapitlet redogör för rådande designprinciper men även hur konsumenterna 

uppfattar tar till sig och tolkar budskapet. 

 

2.3.1 Designprinciper för förpackningar 
2.3.1.1 Typografi 
Tillsammans med varumärkets logotyp bidrar typografi till varumärkets visuella image. Det 

är genom produktnamnet och logotypen som konsumentens första och mest varaktiga intryck 

av varumärkets personlighet skapas och därför bör stor ansträngning läggas vid att hitta och 

behandla teckensnitt som förstärker dessa. Faktorer som linjevikt, radavstånd, bokstavshöjd, 

ligaturer, kerning m.m. bör finjusteras efter syftet. Typografisk excellens uppnås först då 

typografin har ett tydligt uttryck som skapar ett omedelbart positivt intryck på konsumenten 

och lockar denne till köp. (Klimchuk & Krasovec, 2012) 

 

Teckensnitt kommer i alla möjliga olika former och stilar, detta tillåter formgivare att hitta 

och välja ett uttryck som passar uppgiften. Nedan följer en kort lista på några olika kategorier 

som används för att beskriva och således organisera den enorma tillgång på teckensnitt som 

idag finns tillgänglig via internet och andra medier: 

 

A 
Antikvor har serifer med mjuk övergång mellan strecken och serifen, är eleganta 

och med liten kontrast mellan tjockleken på grundstrecket och hårstrecket. 

 

A 
Moderna Serifer har stor kontrast mellan strecken, breda vertikala streck och 

horistontella serifer utan mjuk övergång som möter strecken i en skarp vinkel. 

 

A 
Mekaner har liten eller ingen kontrast mellan strecken, tjocka vertikala streck 

och serifer som liknar tjocka horisontella block. 

 

A 
Sanserifer saknar serifer, saknar kontrast mellan hår- och grundstreck och har 

hög x-höjd. 

 

A 
Skripter liknar kalligrafi eller handstil. Har stora versaler som ofta används som 

anfanger.  

 

A 
Dekorativa typsnitt har en uttrycksfull stil och är inte nödvändigtvis avsedda för 

enkel läsning. Är ofta stiliserade. 

 

(Klimchuk & Krasovec, 2012) 
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2.3.1.2 Kulör 
Det mänskliga ögat kan särskilja över tio miljoner olika kulörer och ser dessa långt innan 

hjärnan hunnit känna igen bildspråk i form av ord, symboler, former eller andra visuella 

element. Detta uttrycker sig exempelvis genom att konsumenten är mer benägen att identifiera 

kulören på en förpackning eller produkt än något annat visuellt attribut. I en butiksmiljö 

bidrar kulör till att särskilja en produkts personlighet, differentiera den från konkurrerande 

varumärken eller produktalternativ samt dra uppmärksamhet till produktens attribut. 

(Klimchuk & Krasovec, 2012) 

 

När man beskriver kulör talar man ofta i termer av färgton, färgmättnad och ljusstyrka. 

Färgton är synonymt med kulör och beskriver i stora drag hur ljus av en viss våglängd ser ut 

ser ut i förhållande till andra. Rött, orange, gult, grönt, blått och violett är exempel på 

färgtoner. Svart, vitt och grått beskrivs som neutrala toner. Färgmättnad beskriver intensiteten 

hos en kulör och dess ljusstyrka beskrivs med ett värde. (Klimchuk & Krasovec, 2012; 

Lupton & Phillips, 2008) 

 

Användningen av kulör för att kommunicera olika budskap är vanligt då människor associerar 

olika kulörer med specifika känslor. Dessa associationer är ofta kulturellt beroende och kan 

variera mellan olika grupper av människor. I väst används kulören rött ofta för att fånga folks 

uppmärksamhet. Den varma kulören kommunicerar kärlek, värme, passion, hetta, aggression 

och energi. Gult och orange, som även dessa faller in i den varma delen av färgspektrat, 

fungerar bra för att dra till sig uppmärksamhet då de anses stimulera betraktaren. Grönt är en 

kulör som förknippas med liv, lugn och fräschör. Denna kulör används ofta för att förmedla 

avslappning och fridfullhet eller för att signalera hälsoförmåner samt om produkten har en 

hållbarhets- eller miljöprofil. Kulören blått signalerar såväl auktoritet, värdighet, vishet, 

lojalitet och sanning som sorgsenhet, nedstämdhet och ensamhet. Blått sägs ha både en 

lugnande effekt och en mer melankolisk sådan. Då lila pigment historiskt sett varit mycket 

dyrt att framställa har denna kulör blivit associerat med rikedom, adel, lyx, visdom, 

spiritualitet, sensualitet, passion, sofistikation och djärvhet. Lila sägs framkalla en känsla av 

lugn men har även denotationer som depression och mörker. Kulörens attribut är likt 

färgtonen, en kombination av det eggande röda och det konservativa blå. Svart kan 

symbolisera pålitlighet, stabilitet och elegans samtidigt som det symboliserar makt. Inom 

förpackningsdesign kan svart användas för att framhäva andra kulörer samt för att skapa ett 

djup eller uttrycka styrka och tydlighet. (Klimchuk & Krasovec, 2012) Kulören svart är även 

starkt associerat till lyx. (Garber, Burke & Jones, 2000) Vitt väcker associationer till renhet, 

fräschhet, ärlighet och oskuld. Likt svart har den en förmåga att få andra kulörer att sticka ut, 

men detta på grund av att vitt reflekterar ljuset till skillnad från svart som till stor del 

absorberar det. Kulören vit kan uppfattas som klassisk och exklusiv, men även som 

intetsägande och generisk. (Klimchuk & Krasovec, 2012) 
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2.3.1.3 Bildspråk 
Konsumenter tittar på bilder innan de läser en text och om de används på rätt sätt kan bilder 

utgöra ett väldigt effektivt designverktyg, inte minst i förpackningsdesign. Oavsett om det är 

illustrativt eller fotografiskt kan bildspråk göra ett starkt visuellt intryck på konsumenten och 

användandet av ett visst bildspråk kan vara oväntat, överraskande och öka konsumentens 

intresse för produkten. (Klimchuk & Krasovec, 2012) Underwood och Klein (2002) menar att 

de bilder som använd på livsmedelsförpackningar fungerar som viktiga signaler och att de kan 

påverka konsumentens reaktioner i allt från åsikter om förpackningen till hur denne föreställer 

sig att produkten kommer att smaka. 

 

Bildspråket bärs upp av illustrationer, fotografier, ikoner, symboler och karaktärer, vilka kan 

gestaltas på många olika sätt och bilda ett oräkneligt antal illustrativa och fotografiska stilar. 

Ett bildspråk kan vara enkelt och bidra till snabb igenkänning eller förståelsen av ett koncept, 

eller mer komplext där det tar längre tid för betraktaren att tolka bildens betydelse. När bilder 

dessutom kombineras med ord utvidgas dess betydelse och betraktarens uppfattning av 

designen. Dock är det viktigt att ha i åtanke att bilder dels tolkas på olika sätt i olika kulturer, 

men att uppfattningen även skiljer sig åt mellan individer. (Klimchuk & Krasovec, 2012) 

 

Bildspråket formar förpackningsdesignen och det är viktigt att bildspråket på ett lämpligt sätt 

kan kommunicera varumärkets personlighet och specifika produktattribut. Bildspråk kan 

användas i förpackningsdesign för att visa produkten, skildra målgruppen, sätta stämning, 

inge trovärdighet och vädja till konsumentens sinnen. För matförpackningar är det väldigt 

viktigt att kunna kommunicera god smak då konsumenter ständigt letar efter smidiga 

måltidslösningar med aptitretande bilder. Dessa bilder fångar konsumenternas uppmärk-

samhet och differentierar produkten. Här kan bildspråket användas till att visuellt 

kommunicera smak, doft och temperatur, men det kan även användas till att kommunicera en 

livsstil, en känsla eller hur produkten kan användas. (Klimchuk & Krasovec, 2012)  

 

2.3.1.4 Visuell hierarki 
Den visuella hierarkin är en designprincip som används för att skapa ordning i grafisk 

kommunikation, vilket även påverkar budskapets framtoning och effekt på mottagaren. 

Genom variationer i skala, mängd, kulör och placering skapas den visuella hierarkin som styr 

betraktarens blick. Dessa metoder används för att kommunicera de olika designelementens 

prioritetsordning, så att det viktigaste är det som syns först. Oavsett om hierarkin är enkel 

eller komplex fungerar den som en tydlig markör för nivåskillnader i en design och utan en 

hierarki blir grafiken enformig och svår att navigera. (Lupton & Phillips, 2008) 

 

För förpackningar utvecklas hierarkin för att möta den visuella kommunikationsstrategin. En 

förpackningsdesign har en väl fungerande hierarki när den visuella informationen är lätt att 

läsa av samt förstå, produktskillnader blir tydliga och designelementen läses i logisk ordning. 

Det är då konsumenten med en enda blick kan avgöra vad som är relevant från förpackningen. 
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Grafiska element, exempelvis linjer, former, kulör och typografi, leder ögat genom all 

information och guidar konsumenten i förpackningens layout. (Klimchuk & Krasovec, 2012) 

 

2.3.2 Hur vi tittar på förpackningar 
Enligt Mårtenson (2009) kommer 83 % av den sensoriska information som når hjärnan från 

synsinnet. Synen är därför det mest dominanta av våra sinnen och utgör ett mycket viktigt 

hjälpmedel för företag och handeln att nyttja vid kommunikation mot konsumenterna 

(Nordfält, 2007). 

 

2.3.2.1 Visuell perception och psykologiska reaktioner 
Visuell perception definieras som en tolkning av ett yttre stimuli via synen. Detta innebär att 

man först ser eller uppfattar något, för att sedan göra en tolkning av synintrycket och 

sammanställer en meningsfull helhet. Vår visuella perceptionsförmåga tränas upp tidigt i 

uppväxten under vilken vi lär oss se kontraster, rörelser och särskilja kulörer. Visuell 

perception kan delas in i två olika moment: det mottagande och det kognitiva. Det kognitiva 

momentet i visuell perception kan i sin tur delas upp i två psykologiska reaktioner: en 

tolkande, kognitiv, reaktion och en känslomässig, affektiv, reaktion. (Hultén, 2014)  

 

En individs kognitiva reaktioner på visuellt stimuli kan beskrivas som en praktisk bedömning 

av vad denne står inför. Kognitiva reaktioner omfattar vad en individ tänker om en produkt 

eller tror sig veta om denna baserat på exempelvis produktkategori eller form. På detta sätt 

utgör detta den logiskt analyserande delen av individens perception. Affektiva reaktioner utför 

ett känslomässigt komplement till kognitiva reaktioner. Då en individ upplever visuellt 

stimuli av en produkt framkallas emotionella reaktioner och känslor inför det, vilka påverkar 

dennes handlingar och agerande. De positiva eller negativa känslor som uppstår kan dessutom 

överföras från sagda stimuli till något som för individen är närliggande det ursprungliga 

objektet. Exempelvis så kan en riktigt rolig reklamfilm få konsumenten att känna mer positivt 

inför såväl den marknadsförda produkten som varumärket bakom. (Hultén, 2014) 

 

Kognitiva reaktioner och affektiva reaktioner kan ske samtidigt och även påverka varandra 

(Bitner, 1992). Forskning visar att visuella stimuli som design eller form har tendensen att 

framkalla båda reaktioner. De kognitiva reaktionerna utgörs av bedömningar av exempelvis 

en produkts användarvänlighet, produktkategori eller prisvärdhet medan de affektiva 

reaktionerna kan framkalla estetiska reaktioner såsom gillande eller ogillande. Estetiska 

reaktioner framkallas främst av design och sinnesegenskaper snarare än funktionella 

egenskaper eller utförande och resulterar förenklat i att konsumenten närmar sig en produkt 

eller tar avstånd från den. (Hultén, 2014) 

 

2.3.2.2 Förpackningen i butik  
I situationer med ett överflöd av visuell stimuli räcker vår hjärna inte till för att behandla alla 

intryck samtidigt. Tidig forskning antydde att människans närminne hade kapaciteten att 
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kognitivt analysera cirka sju objekt i taget men detta har blivit reviderat och antalet objekt 

som vi kan bearbeta samtidigt är numera angett som fyra. (Cowan, 2001) Clement, Kristensen 

och Grønhaug (2013) har i sin forskning om hur förpackningsdesign påverkar visuell 

uppmärksamhet hos konsumenterna fastslagit att enkla grafiska element, utan semantiskt 

innehåll, drar vårt intresse först då dessa är lätta att tolka. Detta går hand i hand med att 

förpackningar som har ett relativt lågt antal lättolkade grafiska element drar konsumenternas 

uppmärksamhet tidigt. (Clement et al, 2013) 

 

2.3.2.3 Den enskilda förpackningen  
När Orth, Campana & Malkewitz (2010) beskriver hur konsumenter genomför bedömningar 

av förpackningar beskriver de två olika men samspelande led. Det första kallas för det 

perifera ledet (eng. peripheral route) där konsumenten ser objektet framför sig och gör en 

intuitiv bedömning baserad på visuella ledtrådar. Det andra bedömningssättet kallas för det 

centrala ledet (eng. central route) i vilket konsumenten tvingas göra en kognitiv ansträngning, 

en grundlig avläsning av objektet, för att kunna bilda en argumentbaserad uppfattning. Det 

centrala ledet sägs enligt empiriska studier vara starkt kopplat till konsumentens 

kvalitetsbedömning och det perifera ledet till hur attraktivt ett objekt bedöms vara. Båda led 

samspelar dock i skapandet av en konsuments helhetsintryck av en förpackning. (Orth et al, 

2010) 

 

En liknande diskussion kring hur vi visuellt granskar förpackningarna förs av Liao, Corsi, 

Chrysochou & Lockshin (2015). Författarna identifierar två läger varav det ena ser 

förpackningen som en sammansättning av fristående grafiska element som exempelvis kulör 

eller form vilka konsumenten ser och bedömer var för sig. Det andra lägret följer ett mer 

holistiskt sätt att se på förpackningar där alla designelement smälter samman och bedöms som 

en helhet. (Liao et al, 2015) Att anta att detta holistiska synsätt och det mer linjära synsättet, 

där vart element bedöms för sig, båda är korrekta är ett sätt att förena dessa två läger. Först 

uppfattas förpackningen som en helhet, och om närmare analys sedan krävs får de 

individuella designelementen större fokus. (Bloch, 1995) 

 

2.3.3 Grupp- och individpreferenser 
Preferenser för design och form varierar med både kultur och individ. Olika kulturer lägger 

exempelvis olika värderingar i kulörers betydelse vilket designers använder sig av i sitt arbete. 

Om de vill att en viss produkt ska positioneras på ett visst sätt så inkorporerar de kulör eller 

form som tillför mening för en specifik grupp eller subkultur. En radio som skall 

marknadsföras mot konsumenter med en aktiv livsstil kan till exempel ges en gul kulör, då 

detta i västvärlden uppfattas som en sportig kulör som passar väl in i den subkulturen. (Bloch, 

1995) På individnivå är vissa människor snabbare än andra på att registrera visuella stimuli då 

de har en visuell sinnespreferens. Detta innebär att de har lättare att ta till sig intryck via 

synstimuli än genom exempelvis hörsel- eller känselstimuli. Dessa individer är ofta snabbare 

på att lägga märke till detaljer, skillnader eller förändringar i miljön. (Hultén, 2014) 
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Vidare har visuell estetik olika vikt för olika individer. Begreppet CVPA (Centrality of Visual 

Packaging Aesthetics) beskriver enligt Bloch, Brunel & Arnold (2003) hur viktigt en estetisk 

tilltalande förpackning är för olika konsumenter i dennes förhållande till produkter. Individer 

som inte bryr sig om förpackningen får ett lågt CVPA-värde medan en individ som till fullo 

styrs av förpackningens utseende således får ett väldigt högt värde. Konsumenter med högt 

värde förväntas lägga större vikt på förpackningens utseende oberoende av omgivning eller 

produktkategori. De förväntas även i en större utsträckning kunna känna igen, kategorisera 

samt bedöma produktdesign. (Bloch et al, 2003) 

 

2.4 Förpackningens effekt på konsumenterna 
2.4.1 Designelement och känslor 
I deras forskning om emotionell respons framkallad av livsmedelsförpackningar har Liao et al 

(2015) granskat hur vi påverkas av kulörer, bilder och typografi som designelement. De har 

utgått från en linjär modell där varje designelements påverkan behandlas separat (se 2.3.3.3). 

Författarna har använt sig av en metod där de använder både självrapportering och 

fysiologiska mätningar för att få en bild av testpersonernas medvetna och omedvetna 

känslomässiga reaktioner. (Liao et al, 2015) 

 

Det designelement som har störst påverkan på den bedömning konsumenter gör av en produkt 

är bilder. Detta då bilder ger den starkaste känslomässiga responsen genom att väcka både 

medvetna och omedvetna affektiva reaktioner. (Liao et al, 2015) Av de olika designelementen 

har bilder störst effekt på intensiteten och laddningen av de känslor som konsumenten 

upplever. Därav spelar användningen och valet av dessa en stor roll för konsumentens 

emotionella upplevelse. (Schifferstein et al, 2013)  

 

Kulörer i sin tur används för att förmedla egenskaper som kvalitet, pris samt kön och ålder på 

produktens målgrupp. Även kulör är kopplat till våra affektiva reaktioner och kan påverka 

dessa. Exempelvis så är kulörer med längre våglängd (som rött, orange och gult) mer 

exalterande än kulörer med kortare våglängd (som blått och grönt) och framkallar mer 

känslomässigt upprymda tillstånd. När det kommer till typografi så anses skripter och typsnitt 

vilka ser mer naturliga ut som mer uppmuntrande och behagligare än enklare, mindre 

dekorerade, typsnitt. Både kulör och typsnitt väcker främst medvetna affektiva reaktioner. 

Detta skall bero på att elementen, för att väcka känslor, kräver en större kognitiv ansträngning 

vilket medför medvetenhet. (Liao et al, 2015) 

 

2.4.2 Vilka förväntningar väcker en förpackning? 
2.4.2.1 Vad är kvalitet? 
I likhet med Orth et al (2010) definieras för denna studie begreppet kvalitet med en kognitiv 

uppfattning om inre värde och funktionella fördelar som en individ bedömer att en produkt 

eller ett varumärke medför. Hög kvalitet medför således att en produkt innehar egenskaper 
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som konsumenten anser mycket önskvärda. Beträffande låg kvalitet saknas motsvarande 

egenskaper eller bedöms som bristfälliga. 

 

2.4.2.2 Kvalitetsupplevelsen 
Yttre produktrelaterade kvalitetssignaler, till exempel förpackningar, uppges vara det som har 

störst påverkan på kvalitetsupplevelsen och när brister i dessa upptäcks skapas därför en 

uppfattning av lägre kvalitet. (Bäckström, 2005) När en konsument skapar sig en uppfattning 

av kvaliteten hos en produkt används produktrelaterade attribut som kan delas in i yttre och 

inre kvalitetssignaler. Dessa signaler utvärderas och kombineras av konsumenten till en 

generell bedömning av produktens kvalitet. (Ophuis & Van Trijp, 1995) Förpackning, 

varumärke, reklam och pris är exempel på yttre signaler, medan inre kvalitetssignaler kan 

bestå av kulör, konsistens och smak (Lee & Lou, 1996). Tidigare studier är överens om att 

yttre signaler är viktigast för produktens uppfattade kvalitet (Bäckström, 2005), detta kan dels 

bero på konsumenters förtrogenhet till yttre signaler som gör att de litar mer på dessa (Lee & 

Lou, 1996) och att dessa signaler inger konsumenter en förväntan som kan påverka 

kvalitetsupplevelsen (Richardson, Dick & Jain, 1994). Zeithaml (1988) menar även att 

konsumenter litar mer på yttre signaler när det inte finns några inre signaler att utvärdera, när 

utvärdering av inre signaler kräver tid och ansträngning samt när kvaliteten är svår att avgöra. 

 

Egna varumärken har haft svårt att mäta sig med de marknadsledande konkurrenterna när det 

gäller kvaliteten på produkterna, då de ofta upplevs ha sämre kvalitet. Att yttre signaler 

tenderar väga tyngre för konsumenter vid utvärdering av kvalitet har visat sig vara en stor del 

av problemet för kvalitetsupplevelsen hos egna varumärken. Vid jämförelse med andra 

varumärken har flera studier visat att egna varumärken har brister i sina yttre signaler. De har 

exempelvis ofta lägre prissättning, sämre förpackning, saknar ett starkt märkesigenkännande 

och syns inte lika ofta i reklam; signaler som påverkar kvalitetsupplevelsen negativt. 

(Richardson et al, 1994) Dessa brister har lett till att egna varumärken på senare år strävat 

efter en förbättrad kvalitetsimage hos sina produkter. Att nå en acceptabel nivå av upplevd 

kvalitet hos konsumenterna är avgörande för det egna varumärkets förmåga att lyckas på 

marknaden. (Guerro et al, 2000) En strategi som ofta används av egna varumärken i försök att 

förstärka sin position kvalitetsmässigt har varit att, i termer av färgsättning, etikettdesign, 

layout och form, imitera marknadsledaren inom en viss produktkategori. På så sätt framstår 

det egna varumärket som jämförbart med det ledande varumärket och kan då förstärka sin 

position. (Burt & Davis, 1999) Det kan också leda till att konsumenter tar fel och bryter en 

tidigare lojalitet till ett leverantörsmärke (Bäckström, 2005). 

 

Upplevd kvalitet är en viktig del vid bedömningen av en förpackning, då studier har visat att 

det är ett av fyra huvudkriterier när konsumenter utvärderar förpackningar. (Tobolski, 1994) 

En förpackning bidrar på ett medvetet sätt till att påverka konsumentens uppfattning om 

produktens kvalitet (Bäckström, 2005) då den inte bara informerar konsumenten, utan även 

representerar innehållet och dess kvalitet (Fill, 2011). Även de enskilda delarna av en 

förpackning så som text och etikett påverkar konsumenternas kvalitetsuppfattning (Kapferer, 
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1995). Förpackningar har alltså en stor betydelse för kvalitetsupplevelsen, och bidrar även till 

konsumentens val av produkt. Studier har visat att en förnyad förpackningsdesign hos ett eget 

varumärke kan generera ett ökat förtroende för produktens kvalitet, som i sin tur kan leda till 

att konsumenten medvetet väljer denna före ett leverantörsmärke. (Bäckström, 2005) 

 

2.4.2.3 “What is beautiful is good” 
Stereotypen “What is beautiful is good” härstammar från Dion, Berscheid och Walsters 

(1972) forskning om hur personer som anses fysiskt attraktiva bedöms vara skickligare på sitt 

yrke, utgöra bättre äkta makar och inneha en mer attraktiv personlighet i sociala sammanhang 

än personer som inte haft samma goda tur i det genetiska lotteriet. I deras artikel om hur 

konsumenter bildar prisuppfattningar utifrån förpackningsdesign beskriver Orth et al (2010) 

hur denna stereotyp sträcker sig vidare för att omfatta både reklam och produktförpackningar. 

De menar att förpackningars visuella attribut fungerar som yttre indikatorer vilka 

konsumenterna använder vid uppskattning av produkters kvalitet. Således, ju mer attraktiv en 

förpackning bedöms vara, desto högre förväntningar på kvalitet har konsumenten. (Orth et al, 

2010) 

 

Vidare kan förpackningen i sig medföra ett värde för konsumenten. Studier har visat att då 

konsumenter har chansen att välja mellan två produkter som är likvärdiga i avseende på 

kvalitet och pris, föredrar konsumenten det mer estetiskt tilltalande alternativet. (Orth et al, 

2010; Bloch, 1995) 

 

Keller et al (2012) menar att en förpackning även kan påverka en livsmedelsprodukts 

upplevda smak. Människans smaksinne är väldigt lättpåverkat och konsumenten känner ofta 

den smak de förväntar sig att känna. Detta fenomen har påvisats genom experiment där 

testpersonen beskrivit smaken på samma produkt olika beroende på vad som stått skrivet på 

dess förpackning. Ord och bilder på en förpackning kan således ha ett stort inflytande på 

konsumenternas bedömning av denna. (Keller et al, 2012) 

 

2.4.2.4 What is beautiful is good. But also expensive. 
Forskning visar även att förpackningar som ger intryck av att hålla en hög kvalitet också 

kommer att medföra associationer till ett högt pris. Vid integration av detta med föregående 

teori om kopplingen mellan visuellt tilltalande attribut och uppfattad kvalitet synliggörs ett 

samband även mellan förpackningsdesign och förväntat pris. Ju mer attraktiv och följaktligen 

kvalitativ en förpackning bedöms vara, desto mer förväntar sig konsumenterna att den kostar. 

(Orth et al, 2010) 
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2.5 Analysmodell 
Studiens analys byggs upp enligt den modell som presenteras i figur 2.2. 

Figur 2.2 Analysmodell 

2.6 Preciserade frågor 
• Hur ser förpackningarnas grafiska design ut och vilka stildrag har de gemensamt? 

• Vilka reaktioner väcker den grafiska designen hos konsumenterna? 

o Hur uppfattas förpackningarna ur ett differentieringsperspektiv? 

o Vilka känslor väcker designen hos konsumenterna? 

o Hur uppfattar konsumenterna produkternas kvalitet utifrån designen? 

• Vilken effekt har stildragen på konsumenternas beteende och varför?  
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3. Metod 

3.1 Ansats och angreppssätt 
Då denna studie är av kvalitativ natur har en kvalitativ tvärsnittsansats med ett induktivt 

angreppssätt använts. En kvalitativ tvärsnittsansats innebär enligt Bryman (2011) att data 

samlas in från fler än ett fall och vid ett bestämt tillfälle, vilket passar studien då den 

undersöker flera fall inom förpackningsdesign. Induktion innebär att studien generar teorier 

utifrån studiens resultat (Bryman, 2011).  

 

3.2 Studiens upplägg 
3.2.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Forskningsstrategier delas upp i två typer, kvantitativa och kvalitativa, som sedan klassificerar 

olika metoder inom samhällsvetenskaplig forskning. En kvantitativ forskningsstrategi betonar 

framför allt kvantifiering vid insamling och analys av data, där datan är mätbar och det finns 

en relation som kan beskrivas mellan olika variabler. Strategin har ofta ett deduktivt sätt att se 

på förhållandet mellan teori och resultat, där fokus ligger på att pröva teorier med hypoteser. 

Den har även anammat den naturvetenskapliga modellens principer och tillvägagångssätt samt 

har en uppfattning om den sociala verkligheten som en yttre och objektiv verklighet. 

Kvalitativ forskning, till skillnad från kvantitativ, lägger tyngd vid ord istället för siffror och 

behandlar på så sätt kvalitativa data. Här finns oftast ett induktivt synsätt där målet är att 

generera teorier utifrån resultaten. Strategin tar ofta avstånd från den vetenskapliga modellen 

för att istället fokusera på individerna och deras uppfattning och tolkning av sin sociala 

verklighet. Denna sociala verklighet ses som ständigt föränderlig då den skapas och 

konstrueras av individen. (Bryman, 2011) 

 

3.2.2 Vald metod 
Eftersom studien karaktäriseras av att samla in kvalitativa data som subjektiva åsikter och 

tankar behövde kvalitativa undersökningsmetoder användas. Förutom insamling av sekundär 

data har denna studie utförts med visuella observationer och kvalitativa fokusgrupper. 

 

Studien började med en förundersökning där författarna tog reda på bakgrundsinformation 

kring egna varumärken inom den svenska livsmedelshandeln och dess förpackningar. Här fick 

författarna en uppfattning kring varför det finns ett problem samtidigt som syftet 

konstruerades och preciserades. I referensramen samlades därefter teorier som mynnade ut i 

en analysmodell för studien. När referensramen och metoden blev klar genomfördes 

datainsamlingen. Först genomförde författarna en observation av förpackningsdesignen inom 

det tänkta segmentet och därefter intervjuer med fokusgrupper. Hur dessa kvalitativa 

datainsamlingsmetoder har använts beskrivs mer ingående i kapitel 3.3 Datainsamling. Den 

insamlade datan sammanställdes i empirikapitlet och analyserades sedan i relation till 
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referensramen. Denna analys ledde fram till slutsatserna som besvarade studiens syfte. I slutet 

av studien genomfördes en diskussion och utvärdering av studien. 

 

3.3 Datainsamling 
3.3.1 Visuell data 
Audiovisuella material är kvalitativa data som kan gestaltas i många olika former; exempelvis 

som fotografier, filmer, utdrag från sociala medier, konst, design och ljud. Insamlingsmetoder 

för denna typ av data faller ofta under kategorin för visuell etnografi. (Creswell, 2014) 

 

Det första steget i datainsamlingen för denna studie var en insamling av visuellt material. I det 

här fallet fotograferades enstaka produkter ur Ica Basics, Coop X-tras och Eldorados 

sortiment i butik. Från de olika varumärkena fotograferades förpackningar ur samma 

produktkategori, i detta fall bacon, broccoli, flingor, hallon, ketchup, kex, krossade tomater, 

kyckling, köttbullar, pyttipanna, ris, tortillachips och tvättmedel (se bilaga 1). Dessa bilder 

samlades i empirikapitlet för att fastställa de stildrag som förpackningarna hade gemensamt. 

 

3.3.2 Fokusgrupper 
Intervjuer med fokusgrupper är en kvalitativ forskningsmetod som länge använts inom 

marknadsundersökningar för att studera deltagarnas reaktioner på exempelvis kampanjer eller 

nya produkter. Fokusgrupper är egentligen intervjuer med fler än en person och ofta är det 

minst fyra deltagare (Bryman, 2011). Denna typ av intervjuer kan ha en strukturerad eller 

ostrukturerad form (Wibeck, 2010), och eftersom metoden är inriktad på att få fram 

deltagarnas uppfattning, åsikter och synsätt, anpassas frågorna för att kunna skapa en 

diskussion kring den frågeställning som presenteras. Det innebär att en del av kontrollen 

måste lämnas till deltagarna, så att de själva kan lyfta fram de frågor som de anser är 

viktigast. Genom att deltagarna ifrågasätter varandra, argumenterar och diskuterar i grupp 

tvingas deltagarna reflektera över sina svar, vilket kan ge forskaren mer realistiska 

beskrivningar av deras tankar. Den som leder fokusgruppen kallas för moderator och har som 

roll att sköta intervjun utan att vara för styrande i diskussionen. (Bryman, 2011) 

 

3.3.2.1 Urval 
I de flesta fall där fokusgrupper används behöver deltagarna uppfylla vissa kriterier, men om 

frågeställningarna inte kräver en speciell kategori av deltagare kan i princip vem som helst 

delta i undersökningen. Alla som finner temat relevant kan utgöra lämpliga deltagare. 

(Bryman, 2011) I denna studie behövdes inte några speciella kriterier för deltagarna då de 

flesta har erfarenhet av dagligvaruhandeln, lågprisvarumärken och förpackningar. På grund av 

begränsade resurser för studien fattade författarna ett beslut att deltagare främst skulle värvas 

från en för författarna lättillgänglig grupp, nämligen studenter vid Linköpings Universitet. 

Författarna valde även att försöka bilda naturliga grupper som består av individer som redan 

känner varandra. Bryman (2011) menar att naturliga grupper är en vanlig strategi för att få en 

så naturlig diskussion som möjligt. I stora grupper tenderar deltagare att dra sig från att prata 
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om de har begränsade kunskaper eller erfarenheter av ämnet (Bryman, 2011). Utifrån detta 

fattades beslutet att storleken för fokusgrupperna skulle sättas till 4-6 deltagare per grupp, då 

det huvudsakliga målet med metoden var att få fram deltagarnas personliga uppfattningar. 

 

Det blev till slut fyra olika fokusgrupper, en grupp med studenter från utbildningsprogrammet 

Elektronikdesign, en med studenter från utbildningsprogrammet Medieteknik samt två 

grupper där samtliga läste utbildningsprogrammet Grafisk design och kommunikation. 

Fokusgrupperna utgjordes av totalt 19 respondenter varav 5 var kvinnor och resterande 14 var 

män. Samtliga respondenter var studenter vid Linköpings Universitet och bosatta i 

Norrköping. Åldrarna varierade mellan 21 och 25 år, med en snittålder på 23 år. En majoritet 

av respondenterna var bekanta med de berörda lågprisvarumärkena och många av dem sade 

sig även ha köpt produkter från dessa vid flertalet tillfällen. 

 

3.3.2.2 Utformning 
En intervjuguide används av moderatorn under en fokusgruppssession och kan anta en 

strukturerad eller ostrukturerad form (Wibeck, 2010). Då varken författarna eller deltagarna 

av studien hade någon erfarenhet av fokusgrupper sedan innan valdes en strukturerad form för 

intervjuguiden (se bilaga 2). Detta främst för att underlätta interaktionen i gruppen men också 

för att det blir tydligare hur datan ska behandlas samt vad som krävs av moderatorn. 

Intervjuguiden för denna studie är uppbyggd av fem typer av frågor som enligt Kreuger 

(1998; refererad i Wibeck, 2010) bör finnas med i en strukturerad intervjuguide; 

öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor. 

 

Öppningsfrågorna är snabba frågor med snabba svar som alla deltagare ska svara på. De ska 

handla mer om fakta än om attityder och åsikter för att få deltagarna att upptäcka att de har 

något gemensamt och därmed bli mer avslappnade. Introduktionsfrågorna introducerar ämnet 

som ska diskuteras i fokusgrupperna. De kan användas för att få deltagarna att reflektera över 

sina egna erfarenheter kring diskussionsämnet. Frågorna är tänkta att bryta isen mellan 

deltagarna och få dem att fokusera på ämnet, därför är det viktigt att de är av öppen karaktär 

och ger deltagarna en möjlighet att tala utifrån sig själva. För att sedan föra vidare 

diskussionen till nyckelfrågorna används övergångsfrågor. De ska få deltagarna att se ämnet i 

ett större perspektiv och göra dem medvetna om hur andra betraktar det. Ofta får deltagarna 

som svar på dessa frågor gå djupare in i sina egna erfarenheter av ämnet. De nästkommande 

frågorna är de som är viktigast för analysen, nyckelfrågorna. Dessa ska ägnas mer tid åt än de 

andra frågorna. Rekommendationen är mellan 2-5 antal frågor och att de ställs när ungefär 

hälften av den utsatta tiden har gått. Till sist övergår moderatorn till de avslutande frågorna. 

Dessa frågor kan ge deltagarna möjlighet att reflektera kring vad som har sagts och uttrycka 

sin slutliga position. (Wibeck, 2010) 

 

Frågorna i fokusgruppsintervjuerna kompletterades med fotografier på förpackningar som 

visades på en skärm för deltagarna, dessa bilder finns samlade i en bildguide (se bilaga 3). 

Samtliga grupper fick se samma bilder. Produktkategorierna hallon, köttbullar, digestivekex, 
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broccoli och tortillachips återanvändes från den visuella datainsamlingen och användes i 

intervjun för jämförelse mellan Eldorado, Coop X-tra och Ica Basic. Pressbilder på de olika 

varumärkenas samlade produktsortiment hämtades från internet. I intervjuerna visades också 

frilagda bilder på enskilda förpackningar från blandade varumärken ur kategorierna ketchup, 

kyckling, ris och tvättmedel. Här var vissa bilder hämtade från internet och vissa hade 

författarna fotograferat själva. Det gjordes ingen redigering på förpackningarnas utseende, de 

presenterades som de gör i butikerna - med alla designelement på PDP:n synliga. 

 

3.3.2.3 Utförande 
Fokusgruppssessionerna spelades in av ett antal olika anledningar. Dels är det svårt att hinna 

anteckna allt som sägs och vem som säger vad, men det är också viktigt att få med hur 

deltagarna säger det de säger; inte bara vad de säger (Bryman, 2011). Anteckningar användes 

därför som komplement till inspelningarna för att få med exempelvis kroppsspråk eller annat 

som författarna kände var av värde men som inspelningarna inte fångade. Två mobiltelefoner 

användes för att spela in intervjuerna. 

 

Intervjuerna utfördes under tidiga kvällar, efter ordinarie undervisningstid, i bokningsbara 

grupprum på universitetscampus Norrköping. Då alla respondenter är studenter och 

regelbundet rör sig i byggnaden ansågs de bekväma och vana vid rummen som användes. 

 

Mötet började med en inledning som följer Brymans (2011) rekommendationer. Moderatorn 

tackade deltagarna för att de ställt upp och bad de sedan alla inblandade som inte redan 

känner varandra att presentera sig för varandra. Sedan beskrevs målet och syftet med studien, 

skälet till inspelningen, hur länge sessionen håller på och generella regler för diskussionen; att 

prata en i taget, att det som sägs är konfidentiellt och anonymt samt att det är viktigt med en 

öppen diskussion. För att få en demografisk beskrivning av urvalet fick alla deltagare sedan 

fylla i en blankett med uppgifter om ålder, kön, sysselsättning, bostadsort samt hur 

intresserade de är av design på en skala mellan 1-5. Som avslutning tackade moderatorn 

deltagarna för deras medverkan och förklarade hur datan skulle användas i studien. 

 

3.4 Analysprocess 
3.4.1 Analys av visuell data 
Generellt sett innebär en analys av kvalitativ data att försöka förstå och ge mening till bilder 

och texter. Det innebär att man måste ta isär datan och sedan sätta ihop den igen efter 

gemensamma teman. (Crewell, 2014) Eftersom det finns väldigt mycket information i bilder 

och data kan inte allt användas i en kvalitativ analys. Datan måste därför sorteras så att 

forskaren kan fokusera på det viktiga och sålla bort resten. (Guest, MacQueen & Nemay, 

2012; refererad i Creswell, 2014) 

 

Författarna gick igenom det insamlade materialet och sorterade sedan bilderna efter 

varumärke och produktkategori. Genom en kartläggning av designelementen och jämförelse 
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av förpackningarna kunde författarna se vilka likheter och skillnader det finns vad gäller 

stildrag inom segmentet.  

 

3.4.2 Analys av data från fokusgrupper 
Syftet med analysen var att få fram själva kärnan av det som sades under fokusgrupps-

sessionerna, därför har en innehållsanalys använts som metod för att analysera materialet. 

Sammanfattningsvis innebär en innehållsanalys att materialet kodas, delas upp i enheter och 

sedan genomsöks efter trender och mönster (Wesslén, 1996; refererad i Wibeck, 2010). 

Analysprocessen började med att författarna förberedde och organiserade datan, vilket 

innebar att inspelningarna transkriberades och granskades. Vid denna första granskning 

noteras övergripande tankar, språkbruk, trovärdighet samt nyttan i informationen som 

framkommer (Creswell, 2014). Därefter gick författarna igenom materialet och grupperade 

intressanta stycken och meningar efter olika ämnen. Det centrala i analysprocessen är att 

upptäcka mönster, jämföra och kontrastera olika data mot varandra (Wibeck, 2010). Därför 

beskrevs dessa ämneskategorier kortfattat för att ge författarna en överblick och en chans att 

upptäcka större mönster i materialet. Sedan presenterades upptäckterna i en berättande text 

som i analysens slutfas tolkades och kopplades till vetenskapliga teorier. Den kodade datan 

sammanställs i bilaga 4. 

 

3.5 Utvärdering av studiens kvalitet 
Studiens kvalitet mäts genom en bedömning av dess validitet och reliabilitet. För kvalitativa 

studier beskriver dessa begrepp hur väl författarna mätt den data som studien baseras på 

respektive hur konsekventa författarna varit gällande studiens utförande med utgångspunkt i 

hur datainsamlingen gått till. (Creswell, 2014) För att uppnå högre validitet för studien har 

författarna i den mån det varit möjligt styrkt viktig data och analys genom triangulering, 

exempelvis genom att låta fokusgrupperna bekräfta författarnas tidigare fastslagning av 

stildragen. Författarna är medvetna om att deras bias kan ha påverkat studiens validitet. Social 

bakgrund samt personliga preferenser gällande designfrågor och köpvanor utgör faktorer som 

kan ha haft inflytande på hur den insamlade datan väljs ut och tolkas. För att motverka detta 

och samtidigt höja studiens validitet strävade författarna efter att presentera en bred och 

nyanserad bild av respondenternas svar genom att, i sammanfattningen av datan insamlad 

under fokusgrupperna, även inkludera data som avviker från majoriteten för att uppnå en 

objektiv helhetsbild. 

 

Majoriteten av datan som användes i studien samlades in genom fokusgrupper. Den 

intervjuguide som användes under fokusgrupperna testades aldrig av någon utomstående 

innan fokusgrupperna, vilket medför en negativ påverkan på studiens validitet. Dock så gav 

författarnas närvaro möjlighet att förtydliga eventuella frågor samt att ställa kompletterande 

frågor i de fall missförstånd uppstått. Detta kompenserar till viss grad för att intervjuguiden 

inte testades och mildrar dess påverkan på studiens validitet. Värt att reflektera kring är att 

majoriteten av respondenterna hade förkunskaper om de varumärken som analyserades inom 
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studien vilket kan färga deras uppfattning om varumärkena och följaktligen också deras svar 

på intervjufrågorna. Vid studiens inledande diskuterades huruvida de identifierade stildragen 

skulle sammansättas till en exempelförpackning att användas för fokusgrupperna, detta valdes 

dock bort på grund av begränsade tidsresurser. Hade detta genomförts skulle det ha bidragit 

till en ökad validitet då detta hade kompenserat för eventuell bias hos respondenterna baserat 

på tidigare erfarenheter av varumärkena. 

 

Sammantaget så anser författarna att studien uppnått en bra nivå av validitet på en intern nivå 

då resultaten är tydligt grundade i datan och berörda teorier. Extern validitet, så kallad 

generaliserbarhet (Creswell, 2014), är inte uppnått men anses inte heller fullt relevant för 

denna studie då det inte är av intresse att tillskriva studiens resultat till andra situationer än 

just den som granskats; studenters förhållning till förpackningsdesign för lågprisvarumärken 

inom dagligvaruhandeln.  

 

Studien anses ha uppnått intern reliabilitet i och med att författarna varit i samförstånd om hur 

datan bör behandlas och tolkas men anses sakna extern reliabilitet då det vore svårt att 

upprepa studien. Detta beror på att de sociala miljöer som rådde under fokusgruppernas 

utförande är starkt beroende av de naturliga gruppernas dynamik och är således näst intill 

omöjliga att återskapa. 
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4. Empiri och Analys 

4.1 Identifiering av stildrag 
Figur 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4 visar stickprov på de olika lågprisvarumärkenas förpackningar. 

Figurerna visar djupfrysta hallon, tvättmedel, djupfrysta köttbullar respektive bacon. Alla de 

produktkategorier som använts för studien finns presenterade i bilaga 1. I figur 4.5, 4.6 och 

4.7 presenteras de tre lågprisvarumärkena jämsides de egna varumärken som tillhör samma 

kedja och befinner sig inom livsmedelskategorin men som tillhör en annan priskategori. 

Figur 4.1 Djupfrysta hallon [eget fotografi]. 

Figur 4.2 Tvättmedel kulör [Eget fotografi]. 

Figur 4.3 Djupfrysta köttbullar [Eget fotografi]. 

Figur 4.4 Bacon [Eget fotografi]. 
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Figur 4.5 Ica ABs egna varumärken: Ica Selection, Ica samt Ica Basic (Ica AB, 2016). 
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Figur 4.6 Coop ABs egna varumärken: Coop Prima, Coop samt Coop X-tra.  (Coop Sverige 

AB, 2016; Coop Norge AS, 2016). 
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Figur 4.7 Axfood ABs egna varumärken: Garant och Eldorado (Axfood AB, 2014). 

4.1.1 Kulör 
Samtliga lågprisvarumärken använder sig att vitt på sina förpackningar. Både Ica Basic och 

Coop X-tra använder sig genomgående av en vit bakgrund som täcker stora ytor på 

förpackningen, medan Eldorado istället har en stor vimpelliknande vit tonplatta över 

bakgrunden. Lågprisvarumärkenas användning av vitt skiljer dem från övriga varumärken då 

de sistnämnda inte använder sig av kulören i samma utsträckning eller på samma likformiga 

sätt som lågprisvarumärkena implementerat. Klimchuk & Krasovec (2012) menar att kulör 

kan användas för att differentiera varumärken från varandra och att vitt väcker associationer 

till renhet, fräschhet, ärlighet och oskuld, men även att den ofta uppfattas som klassisk och 
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exklusiv eller intetsägande och generisk. Vitt används därför med fördel på livsmedels-

förpackningar inom lågprissegmentet då kulören dels uppfattas som intetsägande och 

generisk, men också som ren och fräsch. Detta bedöms utgöra ett av de typiska stildragen för 

lågprissegmentet. 

 

Beroende på produktkategori varierar både Coop X-tra och Eldorado kulör på typografi samt 

tonplatta eller, i Eldorados fall, mönstret när ett sådant används. Ica Basic använder sig istället 

av sin signaturröda kulör för alla produkter. Denna kulör används på en tonplatta i formen av 

en kantig pratbubbla och på en tonplatta i botten på förpackningen när bilden visar en tallrik. 

Alla dessa varumärken använder sig, förutom vitt, av starka och mättade kulörer. Kulörer kan 

enligt Klimchuk & Krasovec (2012) i en butiksmiljö bidra till att särskilja en produkts 

personlighet, dra uppmärksamhet till dess attribut och differentiera den från konkurrerande 

varumärken. Att använda kulörer på ett genomgående sätt inom produktsortiment gynnar 

lågprisvarumärken och gör att konsumenter snabbt kan identifiera varumärket och dess 

produkter. Då dessa varumärken använder sig av mättade kulörer på liknande sätt blir det ett 

stildrag som särskiljer de produkter som tillhör lågprissegmentet. 

 

4.1.2 Typografi 
Ica Basics typografi består av en grov mekan där den huvudsakliga informationen har stor 

teckengrad och är centrerad medan kompletterande information är mindre och vänsterställd. 

Samma mekan används även i logotypen. På Coop X-tras förpackningar är typografin två 

vänsterställda sanserifer med varierande teckengrad. Den största är grov med en oregelbunden 

karaktär och används till produktnamn medan den andra är en mer renodlad sanserif som 

används till produktbeskrivning. Coop X-tra har i sin logotyp en avskalad skript som 

påminner om en mjukare sanserif. Eldorados typografi är en blandning av en mekan, skripter 

samt en sanserif. Mekanen är störst, har tjocka linjer och används till produktnamnet, 

skripterna till produktbeskrivningen och sanserifen till information som produktvikt. 

Typografin i Eldorados logotyp utgörs av en grov och kantig antikva. Figur 4.5, 4.6 och 4.7 

visar att typografin på förpackningarna tillhörande de högre priskategorierna överlag är mer 

dekorativ och mer invecklad än lågprisvarumärkenas typografi.  Klimchuk & Krasovec 

(2012) menar att konsumentens första och mest bestående intryck av varumärkets 

personlighet skapas genom produktnamn och logotyp och att det således är viktigt att använda 

sig av typsnitt som förstärker dessa då typografi bidrar mycket till varumärkets visuella 

image. Trots att lågprisvarumärkenas användande av typsnitt varierar lite återfinns även vissa 

likheter. Samtliga lågprisvarumärken använder sig av grova typsnitt för produktnamnet vilket 

är satt i en stor teckengrad. Av detta kan slutsatser dras att grova typsnitt ligger i linje med 

lågprisvarumärkenas visuella image och utgör således ett av de typiska stildragen för 

prissegmentet. 
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4.1.3 Bildspråk 
Ica Basics förpackningar har en minimalistisk bild på produkten eller dess avsedda 

användningsområde. Coop X-tra använder sig även de av enkla bilder på produkterna och i 

vissa fall används istället en tvådimensionell illustration med koppling till användnings-

området. Bakgrunden på Eldorados förpackningar består av en produktbild och i de fall en 

produktbild saknas används illustrativa mönster med koppling till produkten. Övriga 

varumärken använder inte bilder på produkten i samma utsträckning som lågprisvarumärkena. 

Istället är det vanligare med detaljerade illustrationer kopplade till produkten.  Enligt 

Klimchuk & Krasovec (2012) används bildspråk på förpackningar bland annat för att visa 

produkten och för att tilltala konsumenternas sinnen. I relation till livsmedel kan bildspråket 

även användas för att visuellt kommunicera smak, doft eller hur produkten kan användas 

(Klimchuk & Krasovec, 2012). Samtliga lågprisvarumärken använder sig av bildspråk i form 

av avskalade fotografier och illustrationer för att visa upp produkten eller hur den kan 

användas. Detta bildspråk utgör ytterligare ett av de stildrag som förekommer inom 

lågpriskategorin för livsmedel. 

 

4.1.4 Visuell hierarki 
I Ica Basics formspråk har den kantiga pratbubblan, innehållandes varumärke, produktnamn 

och vikt, en klarröd kulör, en centrerad position och täcker en stor del av förpackningarnas 

yta. Produktbilden är placerad under pratbubblan och även den tar upp en stor del av 

förpackningens yta. Varumärkesnamnet, produktnamnet och vikten är satta i samma vita 

kulör och teckengrad. Under pratbubblan finns det en mindre text och eventuella symboler 

med kompletterande information som beskriver innehållet. På Coop X-tras förpackningar är 

produktnamn, produktbild, logotyp och tonplatta de mest framträdande elementen. 

Produktnamnet täcker den största delen av förpackningen och är satt i samma kulör som den 

tonplatta som är placerad längs med förpackningarnas övre kant. Till vänster på tonplattan är 

logotypen placerad och har ungefär samma höjd som produktnamnet. Även på dessa 

förpackningar tar produktbilden upp en stor del av ytan. Mindre, kompletterande information 

är placerad under produktnamnet. Eldorado låter bilden ta störst plats då den täcker hela 

förpackningen. En vimpelliknande vit tonplatta innehållandes logotyp, produktnamn, 

beskrivning och produkt är centralt placerad ovanpå bilden. Produktnamnet har störst 

teckengrad och kulören på denna varierar mellan de olika produktkategorierna. Logotypen är 

placerad högst upp på vimpeln och är något mindre än produktnamnet.  Övriga varumärken 

har likt lågprisvarumärkena stort fokus på produktnamnet men har överlag låtit produktbilder 

lämna plats för romance copy (2.1.1) och andra beskrivande texter. Detta syns tydligast inom 

premiumsegmenten. Lågprisvarumärkena har även gemensamt att deras förpackningar 

innehåller relativt få designelement, medan övriga varumärken använder sig av många olika 

element. Genom variationer i skala, mängd, kulör, avstånd och placering skapas den visuella 

hierarkin som styr betraktarens blick. Dessa metoder används för att kommunicera de olika 

designelementens prioritetsordning, så att det viktigaste är det som syns först (Lupton & 

Phillips, 2008). En förpackningsdesign har en väl fungerande hierarki när den visuella 



 27 

informationen är lätt att läsa av samt förstå, produktskillnader blir tydliga och 

designelementen läses i logisk ordning (Klimchuk & Krasovec, 2006). Genom att ge grafiska 

element en utstickande kulör, större storlek och en central placering blir det tydligt att det är 

produkten som är det viktigaste inom lågpriskategorin och att det är det konsumenten bör se 

först. En sådan hierarki fungerar väl för livsmedelsförpackningar då produktskillnader blir 

tydliga för konsumenten. Gemensamt för dessa tre lågprisvarumärken är att produktnamn, 

produktbild och logotyp har den högsta hierarkin, samt att designen innehåller få element. 

Detta utgör således ett stildrag för prissegmentet. 

 

4.2 Konsumentreaktioner 
4.2.1 Förpackningen i butik 
Det framgår från vad som sagts i fokusgrupperna att vad som utmärker lågprismärkenas 

förpackningar är att dessa tycks ha ett enklare, mer ihopslängt utseende i jämförelse med 

förpackningar tillhörande andra prisgrupper. Dessa beskrivs vara mer broderade och 

beskrivande än förpackningarna inom lågpriskategorin. Eldorado utmärker sig dock från Ica 

Basic och Coop X-tra då respondenterna känner igen det som ett lågprisvarumärke, men 

uttrycker att det inte förmedlar lågpris lika tydligt som de andra två varumärkena. Eldorado 

beskrivs som snyggare och som att det ser ut att vilja förmedla en högre kvalitet än de andra 

två varumärkena. Stern (1981) menar att differentiering handlar om att tydliggöra ett 

varumärkes identitet och positionering för att synas bättre bland andra produkter. Man bör 

dock vara försiktig gällande avvikande design för att konsumenten inte skall sortera in 

produkten in i fel kategori eller välja bort den (Schoormans & Robben, 1997). Förpackningar 

med få enkla element drar enligt Clement et al (2013) konsumenternas uppmärksamhet tidigt. 

Av detta ges att Ica Basic och Coop X-tra, genom sin visuella identitet, tydligt är 

differentierade som lågprisvarumärken medan Eldorado är något otydligare och således 

riskerar att sorteras in i fel priskategori. Förpackningarna med sitt avskalade utseende är dock 

väl anpassat för livsmedelsmarknaden då det har förmågan att påkalla konsumenternas 

visuella uppmärksamhet tidigt. 

 

4.2.1.1 Stildrag: kulör 
Respondenterna återkommer flertalet gånger till att Ica Basic och Coop X-tra använder sig av 

stora vita ytor i kombination med en stark accentfärg. För Ica Basic är accentfärgen röd, 

medan den varierar från produkt till produkt hos Coop X-tra. Det sparsamma användandet av 

kulör beskrivs som att det ser avskalat och billigt ut. Ica Basics röda kulör anges av flera 

respondenter som en utmärkande faktor som hjälper konsumenten att hitta och känna igen 

produkten i butik. Enligt Klimchuk & Krasovec (2012) kan kulör, i en butiksmiljö, bidra till 

att differentiera produkten från konkurrerande varumärken samt dra uppmärksamhet till 

produktens attribut. Av de tre varumärkena är det Ica Basic som uppnår tydligast 

differentiering med hjälp av kulör då det både uppges dra uppmärksamhet och signalera ett 

billigt pris till konsumenterna. Därav anses denna implementering av stildragen för kulör som 

bäst av de tre varumärkena ur ett differentieringsperspektiv. 
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4.2.1.2 Stildrag: typografi 
Ett flertal av studiens respondenter uppgav att de anser att stor text på förpackningar ser 

billigt ut. Detta då det känns som att varumärkena försöker dra till sig uppmärksamhet på det 

viset och för att konsumenterna inte ska kunna undgå vad det är. Samtliga grupper påpekade 

att produktnamn var satt i stor teckengrad. 

‐ Respondent 6: Men jag tänker också att såhär, stor text tycker jag ser lite billigt ut, att 

de verkligen vill dra till sig uppmärksamhet och att det inte ska gå att missa vad det 

är. X-tra tortillachipsen där står det jättestort liksom, det går ju inte att missa. 

Typografi bidrar till varumärkets visuella image och kan således användas för att förstärka 

varumärkets personlighet. Typografin bör ha ett tydligt uttryck och skapa ett positivt intryck 

på konsumenten. (Klimchuck & Krasovec, 2012) Av detta kan vi urskilja att de tidigare 

fastslagna typografiska stildragen (se 4.1.1 Typografi) väcker associationer som ligger i linje 

med varumärkenas positionering. Stildragen bedöms således vara väl anpassade ur ett 

differentierande perspektiv. 

 

4.2.1.3 Stildrag: bildspråk 
Många av respondenterna angav att lågprisvarumärkena i stor utsträckning visade sin produkt 

i det bildspråk som användes på förpackningarna och var mindre abstrakta än andra 

varumärken. Varorna avbildas i regel på ett enkelt sätt utan någon vidare styling eller 

ansträngning. 

‐ Respondent 1: Det är för att bara visa själva produkten, sen är det skitsamma hur det 

ser ut typ (användandet av bilder). 

‐ Respondent 13: De visar det ju också, i bilder. Alltså de visar ju också vad det är i, 

"ish". Alltså såhär pizzan och riskakorna och kexen och Ica har apelsinjuicen. 

‐ Respondent 10: Även produkterna är ju väldigt basic, om man jämför kexen på 

Eldorado och kexen längst ner på Ica Basic. Man ser att det verkligen är basic-

produkter, så billigt vi kan få den här produkten och fortfarande kalla det för för den 

här produkten. Man ser att det inte ser jättegott ut, men det är också kex. 

‐ Respondent 9: Man ser nästan mer vad det är i dem förpackningarna. Om man kollar 

på Ariel-tvättmedlet däruppe så skulle jag inte ha en aning om vad det var om jag inte 

visste att det var tvättmedel. Det är en grön boll typ. 

Eldorados bilder sägs ha ett bildspråk som är mer tilltalande än de andra lågprisvarumärkena 

men anges även kunna förbigås av konsumenter som letar efter lågprisprodukter. 

Respondent 7: Få färger och det ser inte ut som att de försökt att göra det 

jätteaptitligt det som är på bilderna, tycker jag inte, Ica Basic. 
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Respondent 6: Mmm 

Respondent 9: Men Eldorado ser ändå tilltalande ut nu.  

Respondent 7: Sen kan man fråga sig om dem, det är väl antagligen så att om man 

inte orkar kolla på prislapparna och känner att man ska handla billigt, då tar man 

kanske inte eldorado på grund av att den bilden ser lyxigare ut. Så kanske jag funkar i 

alla fall. 

Klimchuk & Krasovec (2012) menar att bildspråket som används i förpackningsdesign bör 

kommunicera varumärkets personlighet och specifika produktattribut. Av detta ges att det 

stildrag som utgörs av lågprisvarumärkenas mycket enkla bildspråk är väl anpassat för detta 

prissegment där även produkterna anses förhållandevis enkla. Eldorado bryter dock från detta 

då varumärkets bildspråk liknas vid det hos lyxigare varumärken och riskerar därför att 

sorteras in i fel priskategori. 

 

4.2.1.4 Stildrag: visuell hierarki 
Lågprisförpackningar har enligt respondenterna större fokus på produktnamn än varumärke. 

Och ett flertal av dem uppgav att Eldorado, även i jämförelse med de andra 

lågprisvarumärkena, har en liten logotyp som inte drar särskilt mycket uppmärksamhet.  En 

av respondenterna förklarade detta med att det skulle bero på att varumärken med gott 

anseende framhäver sig själva medan de med sämre anseende tonar ner sig och istället har 

större fokus på vad som är i förpackningen.  

Respondent 3: För det står ju kyckling i dubbel storlek mot Eldorado [logotypen]. Det 

gör det på nästan alla, har ni sett det? Alla de billiga märkena står det vad det är 

mycket större, mer eller mindre, än vad märket gör. På de lite finare är det typ samma 

[storlek]. De som vet att de har en bra stämpel har ett stort märke och de som vet att 

de har dålig har fokus på vad det är i förpackningen. 

På Eldorados förpackningar ges istället bilden stor plats i jämförelse med de andra två 

varumärkena där produktnamn och beskrivning istället dominerade. 

Respondent 13: Ja men de (Ica Basic och Coop X-tra) kommunicerar väl mer att "det 

här är hallon", medan Eldorado visar hallonen!? Det är väl det som jag skulle tycka 

var skillnaden så. 

Den visuella hierarkin på förpackningar bör anpassas så att konsumenten direkt kan avgöra 

vad som är av störst relevans. Hierarkin bör möta den visuella kommunikationsstrategin som 

differentierar varumärket. (Klimchuk & Krasovec, 2012) Av den information som framkom i 

fokusgrupperna kan slutsatsen göras att trots att de olika varumärkena använder sig av samma 

stildrag med själva produkten i fokus, har de inbördes olika hierarki för produktnamn, bild 

och varumärke. De kommunicerar därigenom samma sak men på olika sätt. 
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4.2.2  Attraktivitet 
I fokusgrupperna visade det sig snabbt att flera av respondenterna ansåg Ica Basic och Coop 

X-tra ha en industriell, massproducerad framtoning. Eldorado å andra sidan beskrivs som 

mysigare, mer hemtrevligt och som lite roligare. 

‐ Respondent 6: Jag känner mig väldigt lockad av Eldorado, framförallt om man jämför 

dem såhär bredvid varandra. Eh, om det är ett ord att beskriva ett ord. 

‐ Respondent 7: Eldorado är lite mysig och hemtrevlig. Och ica basic lite 

massproduktion och kanske vad man hittar på Gripen. Bland studentboenden liksom. 

Och sen Eldorado kanske man hittar hos sina morföräldrar mer, eller ah. 

‐ Respondent 9: jag blir mer glad av den översta bilden [Eldorado] än de två understa 

[Coop X-tra och Ica basic] 

‐ Respondent 17: men det var väl som vi sa innan, den översta [Eldorado] ger inte alls 

samma intryck som de två under [Coop X-tra och Ica basic]. De undre känner man 

bara såhär "jag sparar pengar". Den översta kanske "åh, gott med hallon". Typ så. 

‐ Respondent 19: och den understa [Ica Basic] är lite mer fabrikskänsla, den övre 

[Eldorado] är lite mer "hemma" - känns som den att den passar bättre in i hemmet 

liksom, lite mer mysig på något sätt. 

‐ Respondent 18: håller med. 

Enligt Kotler et al (2006) kan attraktiva förpackningar anspela på mottagarens emotionella 

värden, ego eller personliga värderingar för att därigenom skapa ett starkare engagemang hos 

denne. Respondenternas användande av ord som “hemtrevligt” och “mysigt” indikerar att de 

enligt emotionella bedömningar anser Eldorado vara mer attraktivt än de andra varumärkena. 

 

4.2.2.1 Kulör 
Respondenterna använder ord som “skrikigt” och “sjukhus” för att beskriva Ica Basic och 

Coop X-tras kulörval. Flertalet respondenter bedömer ändå Ica Basics röda kulör som lite 

bättre än Coop X-tras kulörval som anses dåligt anpassade efter produkterna. Vid ett tillfälle 

beskrivs Coop X-tras kulörer som opassande och vid ett annat som både “kemiskt” och som 

“slime”.  

‐ Respondent 15: Aa, de andra [Coop X-tra och Ica basic] två är ju typ samma. Av 

någon anledning så blir det fult när det är bara vitt. När det är cleant sådär. 

‐ Respondent 5: Ica Basic har ju en vit bakgrund framför allt. Alltså, alla deras 

produkter har en vit bakgrund.  

‐ Respondent 4: Det ser väldigt skrikigt ut. 

‐ Respondent 3: Det ser väldigt sjukhus ut.  

‐ Respondent 1: Det är för att bara visa själva produkten, sen är det skitsamma hur det 

ser ut typ. 
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‐ Respondent 2: Att det känns bättre med röd?  

‐ Respondent 3: Tycker du det? 

‐ Respondent 2: Än just den gröna i varje fall, ja. 

‐ Respondent 4: Den gröna [Coop X-tra] känns ju som slime och kemikalier, det kunde 

varit mörkgrön i alla fall. Då blir det lite "växter". 

Liao et al (2015) menar att kulör är kopplat till, och kan påverka, våra affektiva reaktioner 

samt används för att förmedla egenskaper som kvalitet och pris. Av detta kan vi fastslå att Ica 

Basic och Coop X-tras implementering av stildragen för kulör i detta fall framkallar affektiva 

reaktioner av negativ karaktär. Eldorado nämndes inte tillräckligt mycket i samband med 

kulör och attraktivitet för att kunna fastslå utslaget hos respondenterna. 

 

4.2.2.2 Typografi 
Respondenterna uppgav att Eldorados användande av en skript i sin förpackningsdesign var 

fint och hemtrevligt samt att det bidrar till en genuin känsla. 

‐ Respondent 4: Det är fint med lite såhär skrivstilsgrej. Då ser man att det är djupfryst. 

‐ Respondent 7: Då har ju eldorado dragit till med ett handskrivet typsnitt som ser lite 

mer hemtrevligt ut. Ser lite ut som att de är handplockade, hallonen, annars är det ju 

maskingjorda hallon. 

‐ Respondent 8: Jag tycker att det känns mysigare. 

‐ Respondent 6: Jaa, mer genuint liksom. Mindre tok-massproducerat.  

Enligt Liao et al (2015) är skripter och typsnitt som ser mer naturliga ut ansedda som mer 

behagliga än mindre dekorerade typsnitt. Skripter är inte en del av de identifierade stildragen 

men är det enda som nämnts i samband med affektiva reaktioner. Det är dock tydligt att 

repsondenterna finner detta attraktivt, vilket bekräftar det teorin säger om emotionella 

bedömningar och typsnitt. 

 

4.2.2.3 Bilder 
Figur 4.8 visar att i 71,3 fall av 100 uppger respondenterna att de föredrar Eldorados bildspråk 

framför Ica Basic och Coop X-tras. Svarsfördelningen mellan de två sistnämnda är jämn, 

dock så har Ica Basic en dryg procentandels övertag. 
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Figur 4.8. Svarfördelning för attraktivitet hos varumärkenas bildspråk 

Detta visar sig även genom hur respondenterna beskriver varumärkena. Eldorados bildspråk 

beskrivs som fräscht, gott, naturligt, realistiskt, mysigt och som väl komponerat. Ica Basics 

bildspråk beskrivs i sin tur som funktionellt, sterilt, sjukhusmiljö, platt, äckligt, inte så 

aptitligt, flottigt, och tillsammans med Coop X-tra som laboratorieframtaget. X-tras bilder 

fick utöver detta väldigt få specifika kommentarer utan grupperades oftast tillsammans med 

Ica Basic som att ha ett sämre bildspråk än Eldorado. 

‐ Respondent 4: Jag tycker eldoradon ser go ut. De skulle man vilja äta upp liksom. 

‐ Respondent 2: Ja, den skulle jag valt. 

‐ Respondent 1: Grillad kyckling liksom. 

‐ Respondent 4: Ica Basic ser ut som det är målade potatisar man får. [skratt] Eldorado 

är mer "mm, yummy". 

‐ Respondent 3: Det där var ett billigt fotografarbete [Ica Basic]! Det är ingen riktig 

bakgrund nej, ser ut som de tagit det i en sjukhusmiljö. Sterilt som fasiken. 

Av de två varumärkena beskrivs Ica Basics bildspråk som aningen bättre än Coop X-tras. 

Detta beror till viss del på hur varumärkena arbetar med friläggning av motiven då 

repondenterna angett att detta försämrar bildens intryck.  

‐ Respondent 13: Men som lite det du sa om friläggningen också, det är inte så jävla 

fräscht med friläggning liksom. 

‐ Respondent 10: Det känns lite B-restaurang. Asien, typ. 

‐ Respondent 13: Som Coop X-tra typ, den är ju, den är ju frilagd och de flesta av dem 

var ju frilagda typ. Men Ica Basics ser ändå ut som att det står på något. Den ser ut 

som att den står på ett rött bord. 

‐ Respondent 12: Det skulle kunna vara en vit bakgrund eller en vit vägg liksom. 

‐ Respondent 13: Ja men precis, och därför gillar jag det ändå. För att det inte är helt 

frilagt men den har fräsch färg. 

Respondenterna beskriver Eldorados bilder som mer realistiska än Ica Basic och Coop X-tras 

bilder då dessa har en mer naturlig framtoning med större igenkänning. 
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Respondent 9: Det känns som att de ser mer ut som något jag skulle kunna göra själv. 

Som jag känner igen mig i när jag lagar mat hemma. 

Respondent 6: Ja den övre, det är till och med stökigt. Fan, hallonen ligger bredvid. 

Så ligger hallonen hos mig också med stor sannolikhet jämfört med, som du sa, 

perfekt skivade champinjonerna, den laboratorieframtagna maten som finns i de nedre 

två bilderna. 

Bilder har enligt Liao et al (2015) en stor påverkan på konsumenters bedömning av en 

produkt och väcker en stark känslomässig respons. Därav spelar bildspråk, enligt Schifferstein 

et al (2013), en stor roll för konsumentens emotionella upplevelse. Av detta ges att Eldorados 

implementering av tidigare fastslagna stildrag för bildpråk är lyckad ur en attraktivitets-

synpunkt då det framkallar en positiv emotionell reaktion. Ica Basic och Coop X-tras 

respektive implementering av stildraget bedöms som mindre lyckade då den affektiva 

responen är av dominerande negativ karaktär. 

 

4.2.3 Kvalitetsuppfattning 
När det gäller en allmän kvalitetsuppfattning har respondenterna dels diskuterat attraktivitet 

och prisuppfattning. I en grupp höll de med varandra om att varumärket Garant anses ha 

högre kvalitet än Ica Basic just för att deras förpackningar är finare.  

‐ Respondent 16: Jag undrar om garant är respektive ica basic i kvalitet. För tänker ni 

där att garant är bättre än ica basic? För man gör ändå det. Lite grann. 

‐ Flera respondenter: Jaa. 

‐ Respondent 15: För att de är finare? 

‐ Flera respondenter: Aa. 

Respondenterna blev även tillfrågade om det finns några fördomar mot fula förpackningar, 

varvid flera respondenter menade att det finns en fördom om att de har en sämre kvalitet. När 

det gäller vilka prissegment varumärkena ser ut att tillhöra tycks Eldorado se dyrast ut, Ica 

Basic billigast och X-tra någonstans mittemellan. En del av respondenterna fick också frågan 

om hur de, utifrån de förpackningar de hade sett i undersökningen, skulle rangordna 

varumärkena i kvalitet. Eldorado upplevdes då som det varumärke som hade högst kvalitet 

och Ica Basic som lägst, en ordning som matchar den för prisuppfattning. Vissa har även 

associerat ordet billigt med andra egenskaper. Exempelvis “det ser billigt ut, då tror jag att det 

är billigt, det vill säga äckligt”, “det ser inte så dåligt ut tycker jag, eller det ser inte så billigt 

ut snarare”, “men det här till och med ser billigt ut, medan det där [Eldorado] det ser lite mer 

fräscht ut” och “är det billigt så är det antagligen inte [bra]”. Yttre produktrelaterade 

kvalitetssignaler, exempelvis förpackningar, uppges vara det som har störst påverkan på 

kvalitetsupplevelsen. När brister i dessa signaler upptäcks skapas en uppfattning av låg 

kvalitet (Backström, 2005). Det finns tydliga samband mellan attraktivitet och kvalitet, samt 

pris och kvalitet. En förpackning som bedöms vara mer attraktiv ger konsumenten högre 
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förväntningar på kvalitet och förpackningar som ger intryck av att hålla en hög kvalitet 

kommer också att medföra associationer till ett högt pris. (Orth et al, 2010) Respondenterna 

använder sig av förpackningsdesignen för att göra en kognitiv bedömning av produktens 

kvalitet. De produkter med förpackningar som anses vara mest attraktiva hör till de som 

bedöms vara mest kvalitativa. Många av respondenterna uppfattar även ett samband mellan 

kvalitet och pris, vilket gör att det som ser billigt ut bedöms ha låg kvalitet medan det som ser 

dyrt ut bedöms ha hög kvalitet. Här utmärker sig Eldorado då flertalet respondenter uppfattar 

deras produkter som mer kvalitativa utifrån förpackningsdesignen. 

 

Ett flertal respondenter har uttryckt att Eldorado ser dyrare, mer exklusivt eller mer premium 

ut än de andra varumärkena och att det i jämförelse med dem inte är lika lätt att identifiera 

Eldorado som ett lågprisvarumärke (se 4.2.1). En respondent menar att dessa förpackningar 

ser ut som leverantörsvarumärken. 

‐ Respondent 3: I och för sig så ser ju eldoradon ut som vilken förpackning som helst, 

så den kanske smälter in i mängden.  

I försök att framstå som jämförbart med det ledande varumärket och förstärka sin position 

kvalitetsmässigt är det vanligt att egna varumärken imiterar marknadsledaren inom en viss 

produktkategori (Burt & Davis, 1999). Att Eldorado har ett utseende som uppfattas som mer 

exklusivt och liknar redan etablerade leverantörsvarumärken förstärker konsumentens 

uppfattning om Eldorado som ett varumärke med högre kvalitet. 

 

En del av respondenterna tyckte dock det var svårt att bedöma kvaliteten endast utifrån hur 

förpackningen såg ut, och tittar istället mycket på varumärket när de gör sin bedömning. De 

menar att de har en erfarenhet från och medvetenhet om varumärket som bidrar till 

kvalitetsuppfattningen.  

‐ Respondent 13: (...) det går nog inte att bedöma en produkts kvalitet utifrån 

förpackning. Jag tror inte att det går att göra det. Alltså det är ju bara varumärket. Så 

rent förpackningsmässigt om man skulle ta bort loggorna så tror jag att det skulle 

vara svårt. Alltså, det är så mycket designgrejer som faller in som man skulle kunna 

utgå ifrån som säger emot varandra. Som Guldfågeln, den är dyr men den ser kanske 

billig ut. Eller ah, typ Garanatriset och Uncle Bens om man ska se det så.  

Förpackning, varumärke, reklam och pris är exempel på yttre kvalitetssignaler (Lee & Lou, 

1996). Vid jämförelse med andra varumärken har flera studier visat att egna varumärken har 

brister i sina yttre signaler. Lägre prissättning, sämre förpackning, att de saknar ett starkt 

märkesigenkännande och inte syns lika ofta i reklam är vanliga brister hos egna varumärken, 

något som påverkar kvalitetsupplevelsen negativt. (Richardson et al, 1994) Respondenterna 

litar väldigt mycket på varumärket när de gör en kognitiv kvalitetsbedömning. Varumärken 

som inte är egna varumärken har ofta ett starkare märkesigenkännande vilket gör att de 

upplevs som mer kvalitativa. Denna starka position speglas enligt respondenterna inte alltid i 
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förpackningsdesignen, vilket förklarar varför det är svårt att endast förlita sig på denna. Enligt 

dem är varumärket viktigare än förpackningen för kvalitetsuppfattningen. 

 

4.2.3.1 Kulör 
Det refererades ofta till kulörerna när respondenterna blev tillfrågade om vad det är som gör 

att förpackningarna ser lågpris ut. Flera av dem menade att framför allt Ica Basic och Coop  

X-tra använder sig av få kulörer och mycket vitt på sina förpackningar, vilket gör att det ser 

billigt ut. Tidigare analys slår fast att det är tydligt att lågprisvarumärkena på ett lyckat sätt 

differentierar sina produkter som lågpris genom denna användning av kulör, eller snarare 

bristen på den (se 4.2.1.1). Användningen av kulörer för att kommunicera olika budskap är 

vanligt då dessa leder till olika associationer, vilka ofta är kulturellt beroende och kan ändras 

mellan olika grupper av människor. (Klimchuk & Krasovec, 2012) En sådan association kan 

handla om prisuppfattning, vilket i sin tur kan påverka kvalitetsuppfattningen (Orth et al, 

2010). Att förpackningarna tydligt ser billiga ut riskerar att leda till associationer om sämre 

kvalitet. Eldorado skiljer sig däremot från Ica Basic och Coop X-tra när det gäller 

användningen av kulör, vitt används på förpackningarna men inte lika mycket som hos de 

andra varumärkena. Eldorado har flera gånger uppfattats som mer kvalitativt (se 4.2.3), vilket 

delvis kan vara en reflektion av hur kulör används på varumärkets förpackningar. 

 

4.2.3.2 Typografi 
Även typografi nämndes när prisuppfattning diskuterades. Stor teckengrad på produktnamnet 

upplevs se billigt ut och är också vanligt för lågprisförpackningar. I tidigare analys fastslås det 

att detta är ett stildrag som är väl anpassat för varumärkenas differentiering (se 4.2.1.2). 

Eldorado använder sig dessutom av en skript i sin förpackningsdesign, vilket inte är ett 

identifierat stildrag men respondenterna finner attraktivt (se 4.2.2.2). De enskilda delarna av 

en förpackning, exempelvis texten, påverkar konsumenternas kvalitetsuppfattning (Kapferer, 

1995). Vid bedömningen tas prisuppfattning i åtanke då det har upptäckts ett samband mellan 

uppfattad kvalitet och förväntat pris. Det finns också en samband mellan attraktivitet och 

kvalitet, då konsumenten får högre förväntningar på kvalitet ju mer attraktiv en förpackning 

bedöms vara. (Orth et al, 2010) Då en stor text bidrar till att förpackningarna ser billiga ut, 

finns även risken att konsumenterna, utifrån förpackningen, gör en kognitiv bedömning om 

dålig kvalitet. Skripten på Eldorados förpackningar kan dock bidra till att konsumenterna 

uppfattar dessa produkter som mer kvalitativa då förpackningarna upplevs vara mer attraktiva. 

 

4.2.3.3 Bildspråk 
Samtliga grupper har uttryckt att det är viktigt med bra bilder på förpackningar och på frågan 

om vad som utgör en bra bild, på mat, har de flesta svarat aptitlighet och att det ska se gott ut. 

När respondenterna diskuterade bilderna så utvärderade de ofta just hur smaken uppfattas, en 

individuell bedömning som varierar med produkterna och bilderna. Överlag anses dock 

Eldorado ha mer aptitliga och attraktiva bilder än Ica Basic och Coop X-tra (se 4.2.2.3)  
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‐ Respondent 10: Men att även bilderna där är ju bättre fotade och lite mer, aa det ser 

lite fräschare och godare ut på Eldorados bilder. 

Bilderna är det första konsumenterna tittar på (Klimchuk & Krasovec, 2012) och som del av 

förpackningsdesignen påverkar de konsumenternas kvalitetsuppfattning (Kapferer, 1995). 

Keller et al (2012) menar att en förpackning och dess designelement kan ha en stor påverkan 

på en livsmedelsprodukts upplevda smak, som enligt Lee & Lou (1996) är en av de inre 

kvalitetssignalerna. För matförpackningar är det därför väldigt viktigt att kunna kommunicera 

god smak med aptitretande bilder. (Klimchuk & Krasovec, 2012) Det är tydligt att bilderna 

har en viktig roll vid den kognitiva bedömningen av produkternas kvalitet och att det framför 

allt är smaken som bedöms när konsumenterna tittar på bilderna. Det som ser godast ut är det 

som föredras och upplevs i sin tur ha en hög kvalitet. Överlag anses Eldorado ha bättre bilder, 

vilket positivt påverkar kvalitetsuppfattningen. 

 

4.3  Konsumentbeteende 
4.3.1 Identitetsskapande 
Hur mycket respondenterna tänker på identitetsbyggande val varierar och är väldigt 

individuellt. Flera respondenter menar att de bryr sig om hur folk skulle uppfatta dem utifrån 

vad de köper och på frågan om det finns skäms- eller prestigeförpackningar tycker de flesta 

att det absolut finns. Det översätts oftast i att det finns förpackningar man hellre stuvar undan 

och andra som man hellre ställer fram. Andra menar att man hellre köper snygga 

förpackningar, men att man gör det för sig själv och inte för att de bryr sig om hur andra ska 

uppfatta dem. Alla håller dock inte med om att förpackningen är väsentlig, utan att de snarare 

bryr sig om varumärket eller själva produkten. Vissa uttrycker att det för just 

matförpackningar inte är så viktigt, och menar att “det är ändå undanstoppat i kylen”.  
 

Respondent 1: Det känns ju så jäkla dumt att slänga upp en sån ica basic-påse i 

kassan när det sitter någon snygg tjej där. Då känner man sig som en riktig idiot.  
 

Respondent 6: Jo men definitivt. Det finns ju verkligen förpackningar som jag är nöjd 

med att ha hemma. Jag skulle vara nöjd att ha eldorado hemma där, just för att det är 

trevligt att titta på.  
 

Respondent 10: Inte så mycket mat. Men såhär mycket annat som såhär, andra 

produkter du köper är det mycket mer märkestänk. Om man har faktumet att andra 

människor ska döma en, så är ju inte mat kanske, det är inte därför jag köper märken. 

För att andra ska tycka det, utan för att jag själv ska tycka det. Till skillnad från vissa 

andra saker, där är det ju absolut vad dem ska se. 
 

Flera respondenter uttrycker att det finns grupperingar där man bryr sig olika mycket om hur 

man handlar. Som student upplevs det mer okej att handla lågpris eftersom alla gör det: “det 

känns som att det kanske är många som köper ica basic här och då är liksom ingen fara”, men 
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också för att studenter överlag har en lägre inkomst. Grupperna delas in efter inkomst och 

flera respondenter upplever att grupper med en högre inkomst kanske bryr sig mer om vilka 

märken man köper och folks uppfattningar kring detta.  
 

Respondent 9: (...) Det känns som att det kanske är många som köper ica basic här 

och då är liksom ingen fara, men om man skulle umgås med folk som bara köpte 

liksom guldfågeln eller ah vilket märke som nu är väldigt dyrt så skulle det märkas en 

större skillnad och då skulle man kanske tänka mer på det. 
 

Bloch et al (2003) beskriver att det råder skillnader i hur högt olika individer värderar att en 

förpackning är estetiskt tilltalande och Hultén (2014) att individer är olika benägna att se 

detaljer och skillnader mellan produkter. Som beskrivs i 2.2 Konsumenten och varumärket 

strävar individen efter att förstärka sin självbild och beter sig efter ett sådant sätt som bäst 

stämmer överens med individens bild av hur en sådan person ska bete sig (Levy, 1959). 

Konsumenter använder sig av ägodelar och varumärken för att bygga sin identitet och 

förmedla sig själva, både till sig själv och sin omgivning (Fournier, 1998). Samtidigt som 

konsumenter strävar efter individualitet vill individen passa in och hitta en social tillhörighet. 

Förenklat vill individen passa in i sin sociala grupp och samtidigt uttrycka sin unicitet. (Chan, 

Berger & Van Boven, 2012) Det är tydligt att respondenterna bryr sig om att bygga sin 

identitet och att de delvis gör det med den mat de handlar. Det råder dock variationer i hur 

högt respondenterna värderar visuellt attraktiva förpackningar. Detta uttrycker sig bland annat 

genom att de val många av respondenterna gör baseras på deras tidigare erfarenhet av 

varumärket samt vad det är för produkt och inte enbart utseendet på förpackningen. Bland 

många är det ett väldigt lågt engagemang när det gäller livsmedel och dess förpackningar, 

dock fanns det en övergripande uppfattning om att fula förpackningar är något att skämmas 

över. Bland flera respondenter fanns också uppfattningen om att det som student är mer okej 

att handla lågprisvarumärken, att man som student inte behöver bry sig om hur andra skulle 

uppfatta en om man gjorde det, och att de gör det just därför. Då alla respondenter är 

studenter och på så sätt tillhör den sociala gruppen, kan man dra slutsatsen att de strävar efter 

att agera på ett sådant sätt som passar gruppen. 

 

4.3.2 Närmande och avståndstagande 
Av tidigare analyser om kvalitetsuppfattning (se 4.2.3) och attraktivitet (se 4.2.2) 

framkommer det att många av respondenterna upplever Eldorados förpackningar som överlag 

mer attraktiva och som att deras produkter uppfattas hålla en något högre kvalitet än Ica Basic 

och Coop X-tra. Under fokusgrupperna har många respondenter uttryckt ett gillande kopplat 

till Eldorado och en vilja att köpa deras produkter trots en annars negativ inställning till 

lågpris. Även respondenter som sagt att de tidigare haft ett negativt intryck av just Eldorados 

kvalitet sade sig vilja testa deras produkter med den nya designen. 
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‐ Respondent 3: Jag skulle säkert köpa en kvarg där, utan att ens tänka på att det var 

Eldorado. Men jag skulle aldrig köpa en kvarg som ser ut som Ica Basic-kvarg. Den 

var inte ens med på den bilden men... [skratt] Alltså ni sett den?  

‐ Respondent 4: Ja men det är väl liksom rött och vitt. 

‐ Respondent 3: Men hade de stoppat den det i en sån där eldoradoburk hade det 

slunkit ner vilken dag i veckan som helst.  

‐ Respondent 10: (...) Jag ser att det är en billlighetstyp, men jag skulle kunna tänka 

mig att köpa det där översta märket [Eldorado]. (...) 

Andra respondenter uttrycker uppskattning för Ica Basics tydliga differentiering som 

lågprisvarumärke (se 4.2.1) och uppger att denna bidrar till en känsla av ärlighet samt att det 

uppfyller deras förväntningar på utseende när de söker efter lågprisprodukter i en butiksmiljö. 

Detta är enligt respondenterna viktigt för de konsumenter som är prisorienterade och som 

handlar när de har bråttom eller som inte läser så noggrant vilket pris som står angivet. 

‐ Respondent 5: Ica Basic känns ju väldigt billig, så jag tror de som tänker "men jag 

ska handla jättebilligt idag" skulle nog gå för den billigare förpackningen. Tror jag. 

‐ Respondent 10: Ja eftersom det är väldigt tydliga bilder på alla de här 

lågprisförpackningarna, det är verkligen en såhär väldigt avskalat, väldigt 

beskrivande bild av vad det är i produkten. Och de fuskar inte, det är en basic-kaka 

den ser ut såhär. Så jag vet ju direkt vad det är för produkt i, och det ser inte speciellt 

sexigt ut, men jag vet också att det inte kommer göra det. Så vad det är för produkt 

tycker jag att där är de ärligast av alla märken på hela hyllan liksom om vad det 

faktiskt är i. Men det har ju också ett pris att jag som tycker om märken, och gärna 

lägger lite extra pengar eftersom jag inte kan laga mat så speciellt bra så jag gärna 

köper bra råvaror så det blir lite bättre iaf. Så priset för dem blir ju att jag inte 

kommer köpa deras produkter för att det ser inte speciellt bra ut. Men om man 

fokuserar på priset då lyckas dem.  

 

Samtidigt uttrycker några respondenter att Ica Basics förpackningsdesign får dem att inte vilja 

köpa varumärkets produkter. 

‐ Respondent 13: Mmm, ser det äckligt ut vill man inte köpa det. 

‐ Respondent 12: Nej. Och ser det tråkigt ut vill man inte heller köpa det. Det kan ju se 

gott ut på olika men jag tycker att det ska vara roliga bilder.  

En majoritet av respondenterna uppger att en estetiskt icke-tilltalande förpackning påverkar 

köpbeslutet negativt. Många av respondenterna menar dock att detta inte gäller varor med hög 

åtgång i vardagen i lika stor utsträckning som varor som räcker längre eller vid impulsköp. 

‐ Moderator: Skulle ni välja bort någonting för att det var fult? 
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‐ Respondent 10: Ja, det har vi varit inne på några gånger. 

‐ Respondent 13: Ja. 

‐ Respondent 11: Det tror jag 

‐ Respondent 13: Ja, faktiskt 

‐ Respondent 14: Inte alla produkter, men en del säkert 

‐ Respondent 13: Aa jag köpte pasta på Willys, det var en jävligt ful förpackning men 

fan vad billigt det var. Alltså det var helt sjukt billigt, det var 10 kronor för ett kilo typ. 

Så den var skitful men jag köpte den ändå. Så att det är undantagsfall. 

Bitner (1992) menar att kognitiva och affektiva reaktioner kan ske samtidigt och även påverka 

varandra. Design framkallar både kognitiva reaktioner som uppskattande av kvalitet samt 

affektiva reaktioner som attraktion eller gillande och ogillande. Det sistnämnda beskrivs som 

en estetisk reaktion där konsumenten närmar sig eller tar avstånd från en produkt (Hultén, 

2014) Av detta ges att Eldorados attraktiva formspråk tilltalar de flesta respondenter och 

dessutom lyckas motverka tidigare kognitiva bedömningar om lågpriskategorin eller 

kvaliteten på varumärkets produkter. Många prisorienterade konsumenter närmar sig dock Ica 

Basic då varumärkets tydliga visuella differentiering uppfyller det som respondenterna lärt sig 

associera med lågprissegmentet. Samtidigt får denna visuella differentiering andra att ta 

avstånd från varumärket då de upplever det som oattraktivt och som att det signalerar dålig 

kvalitet. Fula förpackningar kan alltså få konsumenter att välja bort en produkt, men att 

många inte lägger lika stor vikt vid förpackningarnas utseende när det kommer till varor som 

snabbt förbrukas indikerar att den kognitiva bedömningen av produktens värde i detta fall 

väger tyngre än bedömningen av hur attraktiv produkten är. Detta innebär att de kognitiva 

reaktionerna under dessa omständigheter påverkar de estetiska reaktionerna och framkallar ett 

närmande till produkten trots ett icke attraktivt utseende. 

 

4.4 Resultat 
Ica Basics, Coop X-tras och Eldorados grafiska förpackningsdesign har gemensamma stildrag 
för kulör, typografi, bildspråk och visuell hierarki. Vitt används i stor utsträckning 
tillsammans med starka, mättade kulörer. Typsnitten är grova och satta i stor teckengrad. 
Bildspråket består av avskalade fotografier eller illustrationer som endast visar upp produkten 
eller hur den används. Förpackningsdesignen består av få designelement och ger 
produktnamn, produktbild och logotyp högst visuell hierarki. 
 

Ica Basic och Coop X-tra är genom sin visuella identitet tydligt differentierade som 
lågprisvarumärken, medan Eldorado är något otydligare och riskerar att sorteras in i fel 
priskategori. Bildspråket för Eldorado väcker positiva känslor och är i sin tur starkt kopplat 
till att varumärket upplevs som mer attraktivt. Ica Basic och Coop X-tras bildspråk och 
användning av kulör väcker istället negativa känslor. Respondenterna uppfattar här ett 
samband mellan attraktivitet och kvalitet, samt kvalitet och pris.  
 

Det är tydligt att respondenterna bryr sig om att forma sin identitet och att de delvis gör det 
med den mat de handlar. Bland respondenterna varierar det dock hur högt de värderar visuellt 
attraktiva förpackningar. Trots att många har ett lågt engagemang för livsmedelsprodukter 
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finns ändå en övergripande uppfattning om att fula förpackningar är något att skämmas över. 
Respondenterna som säger sig vara prisorienterade närmar sig Ica Basic eftersom 
förpackningarna har en tydlig differentiering som lågpris. Samtidigt får denna visuella 
differentiering andra att ta avstånd från varumärket då de upplever det som oattraktivt och 
som att det signalerar dålig kvalitet. Eldorados attraktiva formspråk tilltalar de flesta 
respondenter och lyckas även motverka tidigare erfarenheter av kvaliteten på varumärkets 
produkter. 
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5. Slutsatser 
Slutsatserna ämnar besvara syftet med studien, vilket är att genom identifiering och 

utvärdering av typiska stildrag, pröva vilken effekt de konventioner som idag tycks gälla vid 

formgivningen av distributörers egna lågprisförpackningar har på konsumenternas upp-

fattning om varumärket och dess produkter. 

 

Lågprisvarumärkenas typiska stildrag är väl inarbetade som indikatorer för lågpris. 

De typiska stildrag för kulör, typografi, bildspråk och visuell hierarki (se 4.1) som 

lågprisvarumärkena använder sig av har visat sig vara väl inarbetade hos konsumenterna som 

indikatorer för lågprisvarumärken. Därav är de fördelaktiga för varumärken som tydligt vill 

differentiera sig som just detta (se 4.2.1).  

 

Stildragen kan uppfattas som icke attraktiva och föra med sig associationer till låg kvalitet, 

men det spelar ingen roll för fattiga studenter. 

Stildragen kan föra med sig fördomar och negativa associationer kopplade till kvalitet (se 

4.2.3) och attraktivitet (se 4.2.2). Dock indikerar det låga engagemanget hos urvalsgruppen 

(se 4.3.1), inställningen till förbrukningsvaror samt de kognitiva bedömningarnas påverkan på 

närmande och avståndstagande (se 4.3.2) att detta inte är tillräckligt för att konsumenterna ska 

ta avstånd från produkterna.  

 

Det går att motverka associationer till låg kvalitet och låg attraktivitet genom strategisk 

implementering av stildragen. Detta sker dock på bekostnad av en tydlig differentiering. 

Eldorados implementering av stildragen för med sig en högre kvalitetsuppfattning (se 4.2.3) 

och anses överlag mer attraktivt än Ica Basic och Coop X-tra (se 4.2.2). Detta på bekostnad av 

att varumärket inte är lika tydligt differentierat som de andra två varumärkena och att detta 

kan leda till att varumärket sorteras in i fel priskategori av konsumenterna (se 4.2.1). 
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6. Diskussion 
Under studiens gång förde författarna en diskussion kring mat och minimalism. Det har varit 

tydligt att lågprisförpackningarna har ett mer minimalistiskt utseende med exempelvis vitt 

som primär kulör och få designelement. Detta minimalistiska utseende lyckas signalera att det 

är just lågpris (se 4.2.1), men passar det livsmedelsprodukter? Författarnas egna erfarenheter 

säger att mer etablerade och i regel omtyckta livsmedelsvarumärken inte har ett minimalistiskt 

utseende, utan istället försöker förmedla lukt, smak och utseende på flera olika sätt. Bilder, 

designelement och kulörer används för att visa upp produkten på ett aptitligt och lockande 

sätt. Här växte en teori fram om att mat inte ska vara minimalistisk. Just kulören vit väcker 

ofta associationer till renhet, vilket inte förmedlar någon smak eller lukt. En minimalistisk 

förpackning känns därför inte aptitlig. Här växer även en diskussion fram om kulturell 

positionering. Två av respondenterna har vid olika tillfällen uttryckt att vi är präglade att 

tycka vissa grafiska uttryck är lyxigare än andra genom erfarenhet. Vi är helt enkelt vana vid 

hur bra och lyxig mat, samt den sämre motsvarigheten, bör se ut eftersom den oftast ser ut på 

ett visst sätt. Skulle man titta på livsmedel i andra delar av världen skulle resultaten 

antagligen bli annorlunda.  

 

I studien är det väldigt lite data om Coop X-tra. Respondenterna nämner knappt varumärket 

och intresserar sig inte särskilt mycket för deras förpackningar. Det kan bero på att endast 4 

av 19 respondenter har svarat att de regelbundet handlar på Coop. Förpackningsdesignen hade 

också nyligen gjorts om (se 1.1), vilket kan bidra till att respondenterna inte känner igen 

varumärket. Enligt respondenterna sticker inte förpackningarna ut som billiga på samma sätt 

som Ica Basic och inte heller som attraktiva likt Eldorado. 

 

Resultaten kan också ha påverkats av studiens upplägg där olika lågprisvarumärken nästan 

alltid jämförs med varandra, även fast de aldrig jämförs i butik. I de fokuserade 

gruppintervjuerna presenteras bilder och frågor på ett sådant sätt som uppmuntrar till 

jämförelse och respondenterna får i detta fall jämföra Ica Basic, Coop X-tra och Eldorado 

med varandra. Då dessa egna varumärken säljs i olika kedjor återspeglar det inte ett naturligt 

scenario i butik och kan på så sätt väcka andra associationer och tolkningar som leder till 

missvisande resultat.  

 

På grund av otillräcklig data var det svårt att utvärdera stildraget visuell hierarki för kvalitets- 

och attraktivitetsuppfattning. Frågor som har ett tydligare fokus på visuell hierarki borde ha 

inkorporerats i intervjuguiden för att åtgärda detta problem. 
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7. Förslag till fortsatta studier 
Utökad studie med fler fokusgrupper och ett bredare demografiskt urval. 

Då studien utfördes på kandidatnivå hade författarna begränsade resurser. En utökad studie 

med fler fokusgrupper och ett bredare urval är av intresse för att undersöka om studiens 

slutsatser även gäller för andra målgrupper.  

 

Studie om hur förpackningsdesign påverkar kannibalisering av egna varumärken. 

Under utförandet av denna studie påträffades teorier om hur två eller fler egna varumärken 

tillhörande samma företag kan konkurrera med varandra om de inte har helt skilda 

målgrupper. En fortsatt studie kring hur differentiering genom visuell förpackningsdesign 

påverkar detta fenomen, känt som kannibalisering, är av intresse för att få en större inblick i 

vilka hänsynstaganden som formgivare måste göra i sitt arbete för att motverka sagda 

företeelse. 
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8. Rekommendationer 
Varumärken som tydligt vill differentiera sig som tillhörande lågprissegmentet bör 
implementera de i studien identifierade stildragen. 
Då de identifierade stildragen (se 4.1) visat sig bära med sig starka associationer till 
lågprissegmentet kan dessa implementeras om man vill uppnå en tydlig differentiering som 
lågpris (se 4.2.1).  
 

Företag bör vara medvetna om de konsekvenser som stildragen medför. 
Stildragen för med sig associationer till låg kvalitet (se 4.2.3) och är överlag ansedda som icke 
attraktiva (4.3.1). Företag som formger förpackningar för lågprissegmentet bör vara medvetna 
om detta när de fattar beslut om och hur de ska använda sig av de stildrag (se 4.1) som idag 
råder. 
 

Företag bör vara medvetna om att prisorienterade målgrupper, trots motvilja till vad de 
anser är fult, inte lägger någon större vikt vid livsmedelsförpackningars utseende. 
Studien har visat att urvalsgruppen bestående av studenter känner igen sig i att det skulle vara 
skamligt köpa produkter i fula förpackningar och idén att man bygger sin identitet genom vad 
man handlar (se 4.3.1). Dock så visade det sig att det råder ett väldigt lågt engagemang inom 
urvalsgruppen när det kommer till just livsmedel eftersom deltagarna uppger sig vara mer 
prisorienterade (se 4.3.1). Företag bör därför ha detta i åtanke vid avvägningen mellan tydlig 
differentiering och attraktivitet. 
 

Företag som vill motverka associationer till dålig kvalitet och låg attraktivitet bör vara 
medvetna om vilka konsekvenser det medför i avseende på varumärkets differentiering. 
Det går att implementera stildragen på ett sådant sätt att konsumenterna upplever 
förpackningarna som attraktiva (se 4.2.2) och kvalitativa (4.2.3). Det är dock väldigt viktigt 
att vara uppmärksam på vilken effekt detta medför då konsumenterna kan missuppfatta vilket 
prissegment produkten tillhör och således välja bort den i jakt på lågprisprodukter. 
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Bilaga 1 – Förpackningar 

 
 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide för fokusgrupp 

Inledning 
Fokusgruppen inleds med att moderatorn tackar respondenterna för deras deltagande samt ser 

till att de som inte känner varandra sedan tidigare (inklusive moderatorn) presenterar sig för 

varandra. Sedan ges en kort, förenklad presentation av studien som undersökningen tillhör 

samt hur fokusgruppen kommer att gå till.  

 

“Studien har ett estetiskt fokus och granskar hur typiska lågprisvarumärkens 

förpackningar ser ut samt vilken effekt detta utseende har på konsumenternas relation 

till varumärket.”  

 

Fokusgruppens upplägg beskrivs som att respondenterna kommer få samtala och diskutera 

med varandra kring ett antal frågor relaterade till studiens syfte. Stor vikt läggs här att inte 

avslöja alltför mycket om studien för att inte ha en ledande effekt på fokusgruppen och 

informera respondenterna om att det varken finns rätt eller fel svar till frågorna. 

Respondenterna upplyses om skälet till inspelningen, deras anonymitet, får information om 

hur lång tid sessionen beräknas ta samt får de generella reglerna för fokusgruppen beskrivna 

för sig: 

 

• prata en i taget 

• det som sägs är konfidentiellt och anonymt  

• det är viktigt med en öppen diskussion 

• det finns varken rätt eller fel svar 

 

Fokus på det estetiska istället för det funktionella kommer att understrykas ännu en gång 

innan diskussioner startas. Alltså fokusera på åsikter och känslor kopplade till förpackningens 

utseende och inte själva produkten. 

 

Öppningsfrågor 
Tema: Köpvanor 

• Var handlar ni oftast mat och andra livsmedel? 

• Brukar ni köpa lågprisvarumärken?  

 

Introduktionsfrågor 
Tema: Medvetenhet 

• Vad tittar ni efter när ni handlar livsmedel?  

(Exempel: Pris, förpackning, varumärken, etik) 

• På en skala 1-5, hur mycket tänker ni på förpackningars utseende? 

o Påverkar/avgör de köpbeslutet? 



 

 

• Finns det vissa produkter där man bryr sig mer om vad det är för varumärke? 

• Finns det vissa produkter där man bryr sig mer om hur förpackningen ser ut? 

• Finns det fördomar mot produkter i “fula” förpackningar? 

 

Övergångsfrågor 
Tema: Design (helheten) 

Här visas produktsortimentsbilder (alla varumärken) 

• Vad tycker ni om förpackningarnas utseende? 

• Vad har de gemensamt? 

 

Här visas en produktkategori (hallon) 

• Vad är det första ni ser?  

• Vilka likheter/skillnader ser ni mellan förpackningarna?   

 

Tema: Design (enskilda designelement) 

Fortsatt visande av produktkategoribilder (hallon) 

• Är det något specifikt designelement som ni tycker sticker ut? Som färger eller 

typografi, är det bra eller dåligt? 

 

Undertema: Bildspråk 

Här visas utvalda bilder (hallon, köttbullar, kex, broccoli, tacochips) med fokus på 

bildspråket. Täck in ämnet aptitliga bilder. Förtydliga “bilderna på förpackningarna”. 

• Vilka bilder föredrar ni? A - B - C 

• Hur viktigt är det med bra bilder? 

• De bilder ni föredrog: på vilket sätt skiljer de sig från de andra? 

 

Nyckelfrågor 
Tema: Differentiering 

Här visas differentieringsbilder i olika kategorier 

• Hur tycker ni att lågprisförpackningarna ser ut i förhållande till andra varumärken? 

• Vad är det som gör att förpackningen ser lågpris ut? 

• Hur bedömer ni kvalitet utifrån en förpackning? (utan att läsa) 

 

Här visas produktsortimentsbilder 

Tema: Kognitiva och affektiva reaktioner 

• Vad tänker ni när ni ser lågprisförpackningar? (Logiskt, hur resonerar ni er fram till en 

bedömning om vad det är?) 

• Vilka känslor eller associationer väcker dem?  

 

 



 

 

Tema: Identitetsskapande 

• Finns det “prestige-” eller “skäms”-förpackningar? 

• Tänker du på hur andra skulle uppfatta dig om du handlade en viss typ av produkt? 

• Mår man bättre av att köpa fina förpackningar? 

• Skulle ni välja bort någonting för att det var fult? 

 

Avslutande frågor 
Den avslutande frågan är lättsam och främst avsedd att binda ihop ämnet som diskuterats och 

få respondenterna att reflektera över vad som sagts. 

• Tror ni att ni kommer tänka annorlunda nästa gång ni handlar? 

 

Probing-tekniker 
Vid behov kan författarna komma att använda sig av följande probing-tekniker (Kinnear & 

Taylor, 1996) för att underlätta att tillräckligt med data samlas in: 

 

• Upprepning av frågan - upprepningar av frågan kan hjälpa till att få respondenterna att 

lyfta fram fler aspekter i diskussionen. 

 

• Upprepningar av svaren - likt upprepningar av frågan kan även upprepningar av 

svaren kan få respondenterna att behandla fler aspekter. 

 

• Förtydliganden - att be respondenterna att förtydliga sina svar kan bidra till att 

tydliggöra eller utveckla sina påståenden vidare. 

 

• Konstpauser - forcerad tystnad kan användas för att få någon av repondenterna att 

bryta denna och således utveckla kring tidigare fråga. 

 

  



 

 

Bilaga 3 - Bildguide för fokusgrupp 

  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Bilaga 4 - Kodning av intervjuer 

Konsumentreaktioner och -beteende 
4.2.1 Förpackningen i butik 
Respondent 13: Men för oss som är designers, eller alltså så, så tittar man på. Eller de 

ledtrådar man går efter är sånt som inte är särskilt välgjort. Och det kan man ju ändå säga att 

Eldorado är. Om vi ska försöka sammanfatta det lite så är det väl någonting som ser 

ihopslängt ut.  

Respondent 12: Ah, "här sätter vi den där, där sätter vi den där. Det får va så." 

Respondent 13: Aa typ, men lite så. För att om man ska se till alla andra dyra förpackningar 

som vi känner igen dem, livsmedel, så är de ju väldigt mycket mer. Tänk typ 

ostförpackningar. Tänk en hushållsost, det står bara "Icas hushållsost" jättebasic, till skillnad 

från typ klosterosten. Om man ska se det så, att det är väldigt broderat det här dyrare, och det 

är väl det man är van vid. Så som jag skulle tänka så är det väl något som är väldigt simpelt, 

det är billigt. 

 

Respondent 9: Man ser nästan mer vad det är i dem förpackningarna Om man kollar på Ariel-

tvättmedlet däruppe så skulle jag inte ha en aning om vad det var om jag inte visste att det var 

tvättmedel. Det är en grön boll typ. 

 

Respondent 9: Det känns som det att förpackningarna inte är så beskrivande. Det är väldigt 

"ah men det är kex". 

 

Respondent 3: Det kanske är det också man får tänka på att de som vill köpa billiga grejer tar 

det som ser billigt ut. Nu har vi sagt att vi går efter vad som ser fint ut, för att vi får ett fint 

CSN ju. [skratt] Men om jag går in i affären och har 3000 kr i lön i månaden så skulle jag ju 

köpa det som ser billigast ut. 

 

Respondent 10: Eeeh, översta märket känner jag inte igen alls, eller det är Eldorado? Okej, aa 

men det namnet känner jag igen att det ska va lågpris men förpackningarna tycker jag är 

jättemycket snyggare än Ica Basics. Jag ser att det är en billlighetstyp, men jag skulle kunna 

tänka mig att köpa det där översta märket. Understamärket ser jag direkt att det såhär, det 

skriker ju billighet av det. 

 

Respondent 9: Jag skulle vilja säga att alla är lågprisvarumärken. Fast jag tycker att det är 

svårare att se det på typ eldorado än på Ica Basic.  

 

Respondent 14: Jag tänker lite så att, Eldorado, de försöker ju se lite mer kvalitet ut än att det 

är billigt liksom men om man jämför då Ica Basic som, som du sa, strålar att det är billigt. 

Men det strålar ändå på ett positivt sätt, man ser att det är billigt medan Coop X-tra det ser 

bara "B" ut. 



 

 

Respondent 1: Simpelt. De försöker inte spice:a till det mer. 

Respondent 3: Jag ska ranka dem dyrast till billigast: guldfågeln, kronfågeln och eldorado - 

typ delad, x-tra, ica basic.  

 

Respondent 5: Jag kommer nog märka av lite mer, om det står eldorado. För om man kollar 

på de här bilderna så har eldorado typ gömt sitt märke på något sätt. Jämfört med de andra. 

Alltså, det syns inte lika tydligt att det är eldorado, om man bara kollar direkt. Där har du Ica 

Basic, det syns ju klart och tydligt. 

 

4.2.1.1 Kulör 
Respondent 7: Jag skulle nog tänka "Aa, där var lite färger den ser billig ut". Eller "lite färger" 

men dem sakerna vi räknade upp förut liksom. Den ser ut som en typisk lågprisförpackning 

och så kollar man kanske på varumärket och så står det Ica basic och då känner man igen det 

att "Aa det är billigt" I fallet Eldorado så skulle det nog vara såhär, kolla på förpackningen "Ja 

den ser premium ut men det står ju Eldorado och det förknippar jag ju inte med att det ska 

vara premium" Så då att "Jaha, om jag nu ska köpa en extra lyxig kanske jag inte tar den men 

om jag handlar billigt kanske jag inte skulle hitta den överhuvudtaget då eftersom jag letar 

inte efter den" Så då kanske de skjutit sig själv i foten, jag vet inte. 

 

Respondent 9: Just för att Ica Basic har två färger egentligen. Medan Eldorado har lite mer 

designat känns det som. 

 

Respondent 5: Ica Basic har ju en vit bakgrund framför allt. Alltså, alla deras produkter har en 

vit bakgrund.  

 

Respondent 1: Det är för att bara visa själva produkten, sen är det skitsamma hur det ser ut 

typ.  

 

Respondent 2: Det är ju väldigt avskalat. 

 

4.2.1.2 Typografi 
Respondent 5: Eldorado drar inte så mycket uppmärksamhet tycker jag inte. Alltså att det står 

eldorado, till skillnad från att det står ica basic, där syns det ju väldigt tydligt. 

 

Respondent 6: Men jag tänker också att såhär, stor text tycker jag ser lite billigt ut, att de 

verkligen vill dra till sig uppmärksamhet och att det inte ska gå att missa vad det är. X-tra 

tortillachipsen där står det jättestort liksom, det går ju inte att missa. Mm. 

 

4.2.1.3 Bildspråk 
Respondent 5: Choko flakes har till exempel ett mjölkglas uppe till höger tror jag. Det skapar 

lite mer dimension. 



 

 

 

Respondent 1: Det är för att bara visa själva produkten, sen är det skitsamma hur det ser ut typ 

(användandet av bilder). 

 

Respondent 13: De visar det ju också, i bilder. Alltså de visar ju också vad det är i, "isch". 

Alltså såhär pizzan och riskakorna och kexen och Ica har apelsinjuicen. 

Respondent 10: Även produkterna är ju väldigt basic, om man jämför kexen på Eldorado och 

kexen längst ner på Ica Basic. Man ser att det är verkligen basic-produkter, så billigt vi kan få 

den här produkten och fortfarande kalla det för för den här produkten. Man ser att det inte ser 

jättegott ut, men det är också kex. 

 

Respondent 9: Man ser nästan mer vad det är i dem förpacknignarna. Om man kollar på Ariel-

tvättmedlet däruppe så skulle jag inte ha en aning om vad det var om jag inte visste att det var 

tvättmedel. Det är en grön boll typ. 

 

Respondent 7: Få färger och det ser inte ut som att de försökt att göra det jätteaptitligt det som 

är på bilderna, tycker jag inte, Ica Basic. 

Respondent 6: Mmm 

Respondent 9: Men Eldorado ser ändå tilltalande ut nu.  

 

Respondent 7: Sen kan man fråga sig om dem, det är väl antagligen så att om man inte orkar 

kolla på prislapparna och känner att man ska handla billigt, då tar man kanske inte eldorado 

på grund av att den bilden ser lyxigare ut. Så kanske jag funkar i alla fall. 

 

4.2.1.4 Visuell hierarki 
Respondent 5: Om man kollar på de här bilderna så har eldorado typ gömt sitt märke på något 

sätt. Jämfört med de andra. Alltså, det syns inte lika tydligt att det är eldorado, om man bara 

kollar direkt. Där har du Ica Basic, det syns ju klart och tydligt. 

 

Respondent 3: De som vet att de har en bra stämpel har ett stort märke (logotyp) och de som 

vet att de har dålig har fokus på vad det är i förpackningen. 

 

Respondent 3: För det står ju kyckling i dubbel storlek mot Eldorado [logotypen]. Det gör det 

på nästan alla, har ni sett det? Alla de billiga märkena står det vad det är mycket större, mer 

eller mindre, än vad märket gör. På de lite finare är det typ samma [storlek]. De som vet att de 

har en bra stämpel har ett stort märke och de som vet att de har dålig har fokus på vad det är i 

förpackningen. 

 

Respondent 9: Det känns som att de dyrare produkterna har lite mer plottrig layout. 

 



 

 

Respondent 13: Ja men de (Ica Basic och Coop X-tra) kommunicerar väl mer att "det här är 

hallon", medan Eldorado visar hallonen!? Det är väl det som jag skulle tycka var skillnaden 

så. 

 

4.2.2 Attraktivitet 
Respondent 3: Nu känner jag mig ju dum, du som tittar på ingredienserna och inte ska ha 

gifter i, jag köper efter om förpackningen ser rolig ut. [skratt] Jag blir mer lockad att köpa 

den. 

 

Respondent 4: Men när man köper lite roliga godisar liksom, då kan jag gå på känsla och bara 

kolla liksom är den rolig, ser det kul ut? 

 

Respondent 8: Det känns som att det blev något annat med en ny förpackningen. Så att jag vet 

inte, man kanske tänker att det ser lite godare ut nu. Ser lite bättre ut, jag testar det. 

Respondent 9: Jag blev mer sugen på eldorado nu 

Respondent 8: Ja precis, ska vi gå och köpa eldorado här. Men ja, jag hade nog tänkt 

annorlunda om jag såg eldorado nu. Jag vet inte varför. 

Respondent 6: Ja men framförallt i relation till de andra lågprismärkena. 

Så det är inte riktigt pest eller kolera längre mellan märkena. 
Respondent 8: Nä, känns inte så 

Respondent 6: Nää, det känns lite trevligare. 

Respondent 7: Det är nästan så man vill sätta sig och  googla vad har eldorado bytt strategi på 

mer än bara förpackningen. Har de blivit dyrare också? Har de ändrat råvaror? Eller är det 

bara förpackningen. 

 

Respondent 16: sen så ser det ju stört B ut när de har fem olika språk på rubriken som den 

mittersta har, kan jag tycka. Även om de kanske måste ha det av vissa anledningar, men ja. 

 

Respondent 19: jag tänker på typ blöjor. 

Respondent 15: aa! Det ser ut som pampers typ. 

Respondent 17: ja, verkligen! Usch. 

Respondent 15: den där färgen passar ju inte, den är så här bebisblå. Det är ju jättekonstigt. 

 

Respondent 12: Mm. Men utseendemässigt är det inte så roligt. Då är det ju mer roligt med 

Eldorado om man såhär "Åh vilken fin", och sen såhär Ica Basic "Huh, aja". 

Respondent 14: Om själva förpackningarna, de ger ju inte jättemycket såhär "åh nice" utan 

det är egentligen en ganska tråkig förpackning. Så det är verkligen såhär "Mjäh, men det är 

billigt. Nice". 

Respondent 11: Det känns mer som ett, vad säger man, "nödvändigt ont" på något sätt. Jag 

associerar, iaf de två nedersta, Coop X-tra och Ica Basic, med... det känns liksom mer 



 

 

"konserveringsmedel". E-ämnen, typ. På något vis. Man köper det bara för att det är billigt 

typ. 

 

Respondent 19: men de har väl ändrat? Förutom hade de typ såhär gult och orange 

Respondent 16: aa för visst fan var det fulare förut tänkte jag. Men här tycker jag eldorado 

sticker ut lite på någott sätt. Känns mer äkta. 

Respondent 15: aa de andra två är ju typ samma. Av någon anledning så blir det fult när det är 

bara vitt. När det är cleant sådär. 

 

Respondent 6: Jag känner mig väldigt lockad av Eldorado, framförallt om man jämför dem 

såhär bredvid varandra. Eh, om det är ett ord att beskriva ett ord. 

Respondent 7: Eldorado är lite mysig och hemtrevlig. Och ica basic lite massproduktion och 

kanske vad man hittar på gripen. Bland studentboenden liksom. Och sen Eldorado kanske 

man hittar hos sina morföräldrar mer, eller ah. 

Respondent 9: jag blir mer glad av den översta bilden [Eldorado] än de två understa [Coop X-

tra och Ica basic] 

 

Respondent 17: men det var väl som vi sa innan, den översta [Eldorado] ger inte alls samma 

intryck som de två under [Coop X-tra och Ica basic]. De undre känner man bara såhär "jag 

sparar pengar". Den översta kanske "åh, gott med hallon". Typ så. 

Respondent 19: och den understa är lite mer fabrikskänsla, den övre är lite mer "hemma" - 

känns som den att den passar bättre in i hemmet liksom, lite mer mysig på något sätt. 

Respondent 18: håller med. 

 

Respondent 10: Ja eftersom det är väldigt tydliga bilder på alla de här lågprisförpackningarna, 

det är verkligen en såhär väldigt avskalat, väldigt beskrivande bild av vad det är i produkten. 

Och de fuskar inte, det är en basic-kaka den ser ut såhär. Så jag vet ju direkt vad det är för 

produkt i, och det ser inte speciellt sexigt ut, men jag vet också att det inte kommer göra det. 

Så vad det är för produkt tycker jag att där är de ärligast av alla märken på hela hyllan liksom 

om vad det faktiskt är i. Men det har ju också ett pris att jag som tycker om märken, och gärna 

lägger lite extra pengar eftersom jag inte kan laga mat så speciellt bra så jag gärna köper bra 

råvaror så det blir lite bättre iaf. Så priset för dem blir ju att jag inte kommer köpa deras 

produkter för att det ser inte speciellt bra ut. Men om man fokuserar på priset då lyckas dem.  

 

4.2.2.1 Kulör 

Om ni ska försöka att precisera, vad är det som gör att det ser ut att hålla den här 

låga nivån? Och även, ni sa att det kändes som hög-, medel- och lågpris? 
Respondent 5: Ica Basic har ju en vit bakgrund framför allt. Alltså, alla deras produkter har en 

vit bakgrund.  

Respondent 4: Det ser väldigt skrikigt ut. 

Respondent 3: Det ser väldigt sjukhus ut.  



 

 

Vad är det som gör det då? 
Respondent 2: Att det känns bättre med röd?  

Respondent 3: Tycker du det? 

Respondent 2: Än just den gröna i varje fall, ja. 

Respondent 4: Den gröna känns ju som slime och kemikalier, det kunde varit mörk grön i alla 

fall. Då blir det lite "växter". 

Respondent 3: Den illgröna ser ju ändå ekologisk ut.  

Respondent 2: Nej, den är ju för grön. 

Respondent 4: Det ser kemiskt ut. 

Respondent 5: Men den gröna färgen ser nästan ut som man köper grönsaker istället för 

kyckling. De kunde kanske valt eldorados färg, som är lite orange. 

 

Respondent 4: Man får inte avskräcka med såna skrikiga färger (X-tra). 

(...) Respondent 3: De skulle gjort det lite bättre, lite större bild kanske. 

Respondent 2: Det är lite bättre med röd än skrikgrön faktiskt. 

 

Respondent 15: Aa, de andra [Coop X-tra och Ica basic] två är ju typ samma. Av någon 

anledning så blir det fult när det är bara vitt. När det är cleant sådär. 

 

4.2.2.2 Typografi 
Respondent 4: Det är fint med lite såhär skrivstilsgrej. Då ser man att det är djupfryst. 

 

Respondent 7: Då har ju eldorado dragit till med ett handskrivet typsnitt som ser lite mer 

hemtrevligt ut. Ser lite ut som att de är handplockade, hallonen, annars är det ju maskingjorda 

hallon. 

Respondent 8: Jag tycker att det känns mysigare. 

Respondent 6: Jaa, mer genuint liksom. Mindre tok-massproducerat.  

 

4.2.2.3 Bildspråk 
Respondent 10: Men att även bilderna där är ju bättre fotade och lite mer, aa det ser lite 

fräschare och godare ut på Eldorados bilder. 

 

Respondent 4: Eldorado då, det ser gott ut. 

Respondent 1: Jo men liksom, där får man ju att det vattnas i munnen. 

Respondent 2: Man blir naturligt hungrig. 

Respondent 1: Så tänker ja, det ska jag göra ikväll. Och sen ica basic, till exempel, jag måste 

äta något. 

Respondent 3: Jag tycker faktiskt x-tra har gjort det bra med sin sallad och lök, jag tycker det 

ser fräscht ut. 

Respondent 2: Jag noterade inte ens att det är någon bild där. 

 



 

 

Respondent 3: Träbakgrunden gör allt. Det ser så jävla mysigt ut. 

Respondent 2: Ja, den gör faktiskt väldigt mycket. 

Respondent 3: Den gör väldigt, väldigt mycket. Och den skålen. Man blir lite mysig. Det 

känns som man sitter i en stuga ute i fjällen och äter tortillachips med dip. 

 

Respondent 4: Jag tycker eldoradon ser go ut. De skulle man vilja äta upp liksom. 

Respondent 2: Ja, den skulle jag valt. 

Respondent 1: Grillad kyckling liksom. 

Respondent 4: Ica Basic ser ut som det är målade potatisar man får. [skratt] Eldorado är mer 

"mm, yummy". 

 

Respondent 3: Det där var ett billigt fotografarbete [Ica Basic]! Det är ingen riktig bakgrund 

nej, ser ut som de tagit det i en sjukhusmiljö. Sterilt som fasiken. 

 

Respondent 1: Där uppe har de ändå lagt lite kärlek i det och tänkt igenom. 

Respondent 2: Ah, precis. 

Respondent 5: Choko flakes har till exempel ett mjölkglas uppe till höger tror jag. Det skapar 

lite mer dimension. 

Respondent 3: Har du sett att det är samma tema på de två förpackningarna? Exakt samma! 

Respondent 4: Ja, det är mer dimension, det är nog det som gör det. För den där nere är så 

himla platt. Det är jätteplatt. 

Respondent 3: Det ser väldigt äckligt ut.  

 

Respondent 7: Få färger och det ser inte ut som att de försökt att göra det jätteaptitligt det som 

är på bilderna, tycker jag inte, Ica Basic. 

 

Respondent 6: Jag tänkte på det nu att den övre bilden är tagen i ett sammanhang också.  

Respondent 7: Jag tror att jag dras till eldoradobilden. 

Respondent 8: Ja, jag också. 

Respondent 7: Just av den anledningen som vi sa förut att den ser lite godare ut. Det ligger 

upplagt på ett mer naturligt sätt och det är en stor bild på själva innehållet. Aa. Typ så. 

 

Respondent 9: Det känns som att de ser mer ut som något jag skulle kunna göra själv. Som 

jag känner igen mig i när jag lagar mat hemma. 

Någon slags realism kanske? 
Respondent 9: Mmm 

Respondent 6: Också aptitlighet tycker jag. Ica basic-köttbullarna är såhär tokglansiga och 

flottiga och äckliga. Då blir jag mer lockad av trevligt, lagom matta köttbullar även om det 

kanske inte är så i verkligheten, jag vet inte. 

Respondent 7: Sen kan man fråga sig om dem, det är väl antagligen så att om man inte orkar 

kolla på prislapparna och känner att man ska handla billigt, då tar man kanske inte eldorado 

på grund av att den bilden ser lyxigare ut. Så kanske jag funkar i alla fall. 



 

 

 

Respondent 6: Ja den övre, det är till och med stökigt. Fan, hallonen ligger bredvid. Så ligger 

hallonen hos mig också med stor sannolikhet jämfört med, som du sa, perfekt skivade 

champinjonerna, den laboratorieframtagna maten som finns i de nedre två bilderna. 

 

Respondent 6: på tvättmedlet, helt plötsligt så blev man ju mer tilltalad av lågprismärkena än 

de andra för att, iaf via och ariel, sticker ut som icke-attraktiva på något sätt för vad har det 

där [Via och Ariels grafiska element] med tvättmedel att göra liksom. 

 

Respondent 10: Jag tycker om när den är, jag vet inte om det ingår, men alltså 

bakgrunden.  När vi pratar om det så tycker jag om att det är fotat på en cool lantlig träskiva 

istället för att det är frilagt och lagt på en vit bakgrund. Det tycker jag mer av en 

restaurangkänsla eller såhär matbloggs-känsla. Och sen angående själva fotot på maten så är 

det såklart att såhär "crispy" mat som är sprayad med lite vatten och ökad kontrast i är ju lite 

sexigare. Sen får det inte gå till en överdrift när man märker att det är fake. Att såhär kommer 

min produkt inte se ut när jag köper den jag vet att den är fake, då blir man lite sur, men lite 

kan man dra i reglagen. 

Respondent 14: Men jag tänker nog såhär att det tydligt representerar vad som är i. Till 

exempel som med hallonen. Det är frusna hallon, man såg att det var frusna hallon i en skål. 

Så man ba "okej det är frusna hallon i den här". Inte att de representerar hur de ser ut när man 

har tillagat det liksom. 

Respondent 13: Men som lite det du sa om friläggningen också, det är inte så jävla fräscht 

med friläggning liksom. 

Respondent 10: Det känns lite B-restaurang. Asien, typ. 

Respondent 13: Som Coop X-tra typ, den är ju, den är ju frilagd och de flesta av dem var ju 

frilagda typ. Men Ica Basics ser ändå ut som att det står på något. Den ser ut som att den står 

på ett rött bord. 

Respondent 12: Det skulle kunna vara en vit bakgrund eller en vit vägg liksom. 

Respondent 13: Ja men precis, och därför gillar jag det ändå. För att det inte är helt frilagt 

men den har fräsch färg. 

Respondent 14: Jag kom och tänka på det jag sa att den skulle spegla vad som är i. Jag tänkte 

att det kanske inte alls funkar alltid. Det kanske inte är askul att ha bilder på frusen 

kycklingfilé. 

 

Respondent 10: Hellre tillagad fräsch kycklig. Men jag måste säga att jag har inga problem 

med att man fuskar lite och typ på Ica Basic har de ju använt en helt vit skål, för att bara visa 

produkten. På Eldorado har de använt en cool skål med cool bakgrund och salsan har också en 

ball skål. De ändrar inte produkten överhuvudtaget men de ändrar bakgrunden och ger det 

bättre kontext, bättre ah. Såhär vill jag ha det hemma, då hade jag hellre köpt den än att köpa 

Ica Basic för så vill inte jag ha det hemma när jag serverar chips. 

 



 

 

A: Eldorado 

B: Coop X-tra 

C: Ica Basic 

Fokusgrupp 1: 
Hallon: 3A, 2C 

Köttbullar: 3A, 2B 

Digistivekex: 3A, 1B, 1C 

Broccoli: 1A, 4B 

Tortillachips: 5A 

Fokusgrupp 2: 
Hallon: 4A 

Köttbullar 4A 

Kex: 3A, 1B 

Broccoli: 1A, 2B, 1C 

Tortillachips: 4A 

Fokusgrupp 3: 
Hallon: 5A 

Köttbullar: 5A 

Kex: 2A, 3C 

Broccoli: 1A, 2B, 2C 

Tortillachips: 3A, 2C 

Fokusgrupp 4: 
Hallon: 5A 

Köttbullar: 4A, 1C 

Kex: 5A 

Broccoli: 3A, 2C 

Tortillachips: 3A, 2B 

Tabell 1. Respondenternas svar på vilka av de fotografier som används på förpackningarna 

som de föredrar. 

 

Tabell 1 visar hur de olika fokusgrupperna svarat på frågor om vilka av de bilder, som 

används av Eldorado, Coop X-tra och Eldorado, de finner mest tilltalande. 

 

Varumärke Antal % av totalt antal svar 

Eldorado 67 71,3 % 

Coop X-tra 13 13,8 % 

Ica Basic 14 14,9 % 

Totalt 94 100 % 

Tabell 2. Sammanställning enligt varumärke av vilka bilder som respondenterna föredrar. 

 

Tabell 2 visar respondenternas svar på vilka bilder de finner mest tilltalande fördelade enligt 

varumärke. 

 

4.2.3 Kvalitetsuppfattning 
Respondent 3: Jag vet inte, man får nån känsla över vad som finns i produkten fast man inte 

har testat den kanske. Bara med vissa grejer. Jag vet inte varför. 

 



 

 

Respondent 14: Mm, men det är lite, då är man tillbaka lite där på fördomar. Man kan ju inte 

riktigt bedöma kvaliteten, man kan ju bara bilda sig en uppfattning. Eller få någon slags 

fördom. Bara "det här är enkelt, avskalat, billigt. Det är säkert sämre kvalitet". Men sen är det 

ju då beslutet "bryr man sig"? Är det viktigt liksom? 

 

Respondent 11: Det känns mer som ett, vad säger man, "nödvändigt ont" på något sätt. Jag 

associerar, iaf de två nedersta, Coop X-tra och Ica Basic, med... det känns liksom mer 

"konserveringsmedel". E-ämnen, typ. På något vis. Man köper det bara för att det är billigt. 

 

Respondent 10: Som ni vet så köper inte jag dem här, alltså jag letar efter ord men "disgust" 

är det typ. Typ det som är mest i linje med min tanke. Ingen smak. Basic. Aa nu står det basic 

också men (skratt). Men alltså, verkligen verkligen helt rätt ord. Basic. Billighet. Håll undan. 

Varning. Aa men typ, jag vet inte. Det är min ärliga åsikt. 

 

Respondent 15: Alltså om det ser plastigt ut, så känns det som det är sämre kvalitet. 

Respondent 17: stora förpackningar också, känns ofta att man indikerar att det är liksom 

sämre. Stora loggor, för att man... ah jag vet inte. Som ica basic typ. 

 

Respondent 8: Ja det känns som typ ett laboratorium där, ica basic, man står i vita rockar och 

plockar ner farliga saker i förpackningar som folk ska äta. 

 

Respondent 16: jag undrar om garant är respektive ica basic i kvalitet. För tänker ni där att 

garant är bättre än ica basic?  

många: jaa. 

Respondent 16: För man gör ändå det. Lite grann. 

Respondent 15: för att de är finare? 

många: aa. 

 

Respondent 10: (...) Och jag kan lätt välja bort Ica Basic-förpackningar enbart för att det är en 

så ful förpackning, den ser så basic ut jag vill inte. Det ser äckligt ut, då vill jag inte ha det. 

Typ. 

 

Respondent 7: Jag tänker att det kan vara både att de ser billigare ut än vad det är och att det 

kanske inte är så stor skillnad på... fördomen skulle vara då att man tänker att den inte har lika 

hög kvalitet fast den kanske visst har det. Men att den ser billigare ut så därför köper man den 

liksom. 

 

Respondent 12: Ja men typ, att det är dålig kvalitet. (fördomar om fula förpackningar) 

 

Respondent 15: att de smakar för jävligt förmodligen? Att de inte är lika goda helt enkelt. 

(fördomar om fula förpackningar) 

 



 

 

Respondent 15: (...) oavsett så tänker man väl att en ful förpackning innehåller en produkt 

med sämre kvalitet. 

 

Respondent 14: Men inte något såhär specifikt, men lite såhär. Beroende på vad det är för 

produkt kan jag nog köpa att det är olika viktigt att förpackningen ska vara snygg. Som till 

exempel igår när jag köpte tonfisk, Ica Basic, och då tog det emot väldigt mycket att köpa Ica 

Basic just för att det var tonfisk, som är såhär, eller typ kyckling liksom om man köper en ful 

förpackning och då såhär "okej är det salmonella i det här" liksom. Att såna som är lite såhär 

risky liksom, man kanske inte riktigt vet om det är hanterat på rätt sätt. Ofta om det är en 

snygg förpackning eller uppmärkt bra så skulle jag nog välja såna saker istället, en snyggare 

förpackning. 

 

Respondent 16: aa för visst fan var det fulare förut tänkte jag. Men här tycker jag eldorado 

sticker ut lite på något sätt. Känns mer äkta. 

Respondent 15: aa de andra två är ju typ samma. Av någon anledning så blir det fult när det är 

bara vitt. När det är cleant sådär. 

Respondent 16: just matvaror kanske kräver lite mer textur för att få den där ekologiska, eller 

kvalitetskänslan, jag vet inte. 

Respondent 15: aa det är väldigt plastigt där nere va. det glänser. Och då ser det ju typ billigt 

ut. Plast är billigt, typ. 

 

Respondent 7: jag tyckte det var intressant det här med att eldorado hade en annan framtoning 

än vad jag trodde att de hade, eller vad de hade förut kanske då. Och det kanske får en att 

tänka lite extra för att om det bara är att byta look på förpackningen och då plötsligt rent av få 

en annan innebörd då vet man inte vad man ska lita på längre typ. 

Respondent 8: Det känns som att det blev något annat med en ny förpackning. Så jag vet inte, 

man kanske tänker att det ser lite godare ut nu. Ser lite bättre ut, jag testar det. 

Respondent 9: Jag blev mer sugen på eldorado nu 

 

Respondent 11: Det har ju så mycket med varumärket att göra också. Det är som Guldfågeln 

till exempel, man vet ju om att det är bättre än Ica Basic och de andra lågpris. Men om man 

inte hade varit medveten om något av de här märkena hade ju Guldfågeln sett väldigt... 

Respondent 12: Plottrigt ut. 

Respondent 11: Ja plott... alltså såhär gammalt på något vis. Inte så fräscht. Men man vet ju 

att det ändå är det. 

Respondent 13: Mmm, aa men jag håller med. Visst är Grumme, de är väl ganska dyra tror 

jag. Den ser ju svintråkig ut och ... blä, liksom. Där tror jag vi, det går nog inte att bedöma en 

produkts kvalitet utifrån förpackning. Jag tror inte att det går att göra det. Alltså det är ju bara 

varumärket. Så rent förpackningsmässigt om man skulle ta bort loggorna så tror jag att det 

skulle vara svårt. Alltså, det är så mycket designgrejer som faller in som man skulle kunna 

utgå ifrån som säger emot varandra. Som Guldfågeln, den är dyr men den ser kanske billig ut. 

Eller ah, typ Garanatriset och Uncle Bens om man ska se det så.  



 

 

 

Respondent 3: Nä, nu ser det ju rena lyxen ut. 

Respondent 4: Jag tycker eldoradon ser go ut. De skulle man vilja äta upp liksom. 

Respondent 3: Ja den översta ser ju bäst ut, tycker jag. Konstigt nog. 

Respondent 5: För mig känns det: dyrt, medel och billigt, om du går uppifrån och ned. 

Respondent 3: ah, längst upp. Det är säkert samma saker i allihopa. 

Respondent 5: Även fast man vet att det är eldorado, att det är lite mer budget, så ser det 

dyrare ut än vad ica basic är, även fast priset skulle vara lika. 

 

Respondent 2: Då tar eldorado priset.  

Respondent 3: Eldorado, x-tra, basic. I den ordningen. 

(om kvalitet) 

 

Respondent 10: Jag tänker direkt så om jag... de få gånger jag provat på att köpa typ Ica 

Basic-köttbullar eller pyttipannor när de inte har mitt riktiga märke. Varje gång jag tar fram 

det ur kylen så tänker jag att det här kommer bli äckligt, och det här kommer inte smaka 

lyxigt eller bra. Det här kommer bli "helt OK" liksom. Och i vissa fall stämmer det inte alls, 

som typ en gång i pasta vet jag att jag känner ingen skillnad på medans tortellini och 

köttbullar råkar jag veta att Ica Basic dem är jätteäckliga. Då färgar det av sig på resten av Ica 

Basics varor. För det ser billigt ut, då tror jag att det är billigt, det vill säga äckligt. Så 

fördomar och fördomar vet jag inte, det är legitimerat också på något sätt. 

 

Respondent 14: Jag tänker lite så att, Eldorado, de försöker ju se lite mer kvalitet ut än att det 

är billigt liksom men om man jämför då Ica Basic som, som du sa, strålar att det är billigt. 

Men det strålar ändå på ett positivt sätt, man ser att det är billigt medan Coop X-tra det ser 

bara "B" ut. 

 

Respondent 14: (...) Men å andra sidan så man känner såhär lite när man står och väljer såhär 

aa men det här till och med ser billigt ut, medan det där (Eldorado) det ser lite mer fräscht ut. 

Så det blir ju också såhär att man kan rättfärdiga för sig själv att kanske hellre köpa det. Man 

bara kollar på prislappen liksom "Aa det här ser ut att vara ett dyrt märke, fast det är ju billigt, 

då köper jag det". 

 

Respondent 10: Aa, alltså skulle jag inte känna igen märket eller hade de haft ett annat namn 

och sålts i ett land där man inte kan några märken, då hade jag ju kunnat köpa Eldorado, 

absolut! Förpackningsmässigt i alla fall! För att det ser inte så dåligt ut tycker jag, eller det ser 

inte så billigt ut snarare. Så dem kör inte på samma taktik som Ica Basic eller Coop X-tra. 

 

Respondent 14: Men jag tänker att det är väldigt individuellt vilken produkt det skulle va. 

Alltså jag har inga problem med att köpa Ica Basic men som när jag köpte tonfisk igår då 

skämdes jag lite för att när det kommer till tonfiskfisket så ska det vara bra liksom. Och är det 

billigt så är det antagligen inte. 



 

 

 

Respondent 5: För mig känns det: dyrt, medel och billigt, om du går uppifrån och ned. Även 

fast man vet att det är eldorado, att det är lite mer budget, så ser det dyrare ut än vad ica basic 

är, även fast priset skulle vara lika. 

 

Respondent 9: Jag skulle vilja säga att alla är lågprisvarumärken. Fast jag tycker att det är 

svårare att se det på typ eldorado än på Ica Basic.  

 

Respondent 18: men jag hade typ inte tänkt att eldorado var lågpris om jag inte visste att det 

var det. Alltså, på de översta tänker jag att det är lågpris för att det står eldorado på dem, 

INTE för att förpackningarna ser lågpris ut. Medan förpackningarna på X-tra och Ica Basic 

typ, asså, det hade kunnat stå vilket annat märke som helst, jag hade ändå trott att det var 

billigt. 

 

Respondent 7: Jag tänkte säga det "visst är de här ordnade i lyxordning" tänkte jag säga först 

innan jag såg vad det var för varumärken. Det ser lyxigast ut överst och billigast ut längst ner 

och att det i mitten skulle vara någon slags mellanvikt då. Men det vet jag inte om jag vet 

längre i och med att man har tidigare uppfattning om varumärken. Men det ser ju ut som att 

de försökt komma upp sig, Eldorado, på något sätt. 

 

Respondent 5: Även fast man vet att det är eldorado, att det är lite mer budget, så ser det 

dyrare ut än vad ica basic är, även fast priset skulle vara lika. 

 

Respondent 3: Jag ska ranka dem dyrast till billigast: guldfågeln, kronfågeln och eldorado - 

typ delad, x-tra, ica basic.  

 

Respondent 7: Jag skulle nog tänka "Aa, där var lite färger den ser billig ut". Eller "lite färger" 

men dem sakerna vi räknade upp förut liksom. Den ser ut som en typisk lågprisförpackning 

och så kollar man kanske på varumärket och så står det Ica basic och då känner man igen det 

att "Aa det är billigt". I fallet Eldorado så skulle det nog vara såhär, kolla på förpackningen 

"Ja den ser premium ut men det står ju Eldorado och det förknippar jag ju inte med att det ska 

vara premium" Så då att "Jaha, om jag nu ska köpa en extra lyxig kanske jag inte tar den men 

om jag handlar billigt kanske jag inte skulle hitta den överhuvudtaget då eftersom jag letar 

inte efter den" Så då kanske de skjutit sig själv i foten, jag vet inte. 

 

Respondent 14: Tydligt, inte så mycket, nu talar det emot Eldorado, men inte så mycket annat 

liksom. Man ser att det är det här, det är tydligt, inte massa saker. Eldorado kanske inte är 

jättetydliga med att de är ett lågprisvarumärke, som vi varit inne på liksom. Men de andra två 

ser man ju att där är det ju lågpris, det är vitt, det är en färg, man ser vad det är. 

 

Respondent 15: så eldorado försöker vara lite... exklusiva, fast ändå billiga. Så man ska typ 

bli förvånad då, eller nåt. 



 

 

 

Respondent 3: (...) Där ser man ju inte innehållet, så ser förpackningen bra ut så kanske man 

tänker att innehållet ser bra ut. Eller då är innehållet bra snarare. 

 

Känns det som att det är olika kvalitet på de här produkterna? 
Respondent 9: jag skulle nog klassificera X-tra och Ica basic som samma kvalitet och 

Eldorado som lite finare. 

Utifrån förpackningarna? 
Respondent 9: Mm 

Respondent 7: Samma här 

Respondent 8: Aa 

Respondent 6: Mm 

 

4.2.3.1 Kulör 
Respondent 7: Jag skulle nog tänka "Aa, där var lite färger den ser billig ut". Eller "lite 

färger". Men de sakerna vi räknade upp förut liksom. Den ser ut som en typisk 

lågprisförpackning och så kollar man kanske på varumärket och så står det Ica basic och då 

känner man igen det att "Aa det är billigt".  

 

4.2.3.2 Typografi 
Respondent 7: Då har ju eldorado dragit till med ett handskrivet typsnitt som ser lite mer 

hemtrevligt ut. Ser lite ut som att de är handplockade, hallonen, annars är det ju maskingjorda 

hallon. 

Respondent 8: Jag tycker att det känns mysigare. 

Respondent 6: Jaa, mer genuint liksom. Mindre tok-massproducerat.  

 

Respondent 6: Men då börjar jag nog kolla mer på detaljerna. Läsa till exempel, tvättmedlet 

där ”såklart” så står det ju väldigt mycket och då kanske jag läser lite vad det är. Och det ser 

ju också ut att ha många märkningar liksom och det är väl bra tänker jag, på något sätt. 

 

Respondent 17: ja den vänstra känns ju lite dyrare. De andra känns ju väldigt väldigt basic 

med såhär jättestora texter. Medans på den vänstra så har de ändå dragit ner texten lite. Man 

fattar ju ändå att det är hallon liksom. 

 

Respondent 6: Men jag tänker också att såhär, stor text tycker jag ser lite billigt ut, att de 

verkligen vill dra till sig uppmärksamhet och att det inte ska gå att missa vad det är. X-tra 

tortillachipsen där står det jättestort liksom, det går ju inte att missa. Mm. 

Respondent 10: Tydligheten, liksom att det är namnet som är det viktiga. ”Det här är 

apelsinjuice, då står det apelsinjuice tydligt som fan. Inget bullshit”. ”Det här är hallon, då 

står det hallon med stora bokstäver på alla förpackningar”. Så det har de till skillnad från 

vanliga märkesprodukter, de sätter nog hellre ut en snygg förpackning med texten om vad det 



 

 

är för något ganska liten och sen en stor logga istället. Här är det liksom ”Det här är kex!” 

”Det här är choko-flakes”. Det är punkt efter varje känner jag. (skratt) 

Respondent 7: X-tra har ju valt att köra alla språk i världen medans de andra har bara svenska. 

Eller alla språk var att ta i. Men det…. kanske kan uppfattas lite som att det blir lite rörigare. 

Kanske bidrar lite till det här lågpriskänslan. 

 

4.2.3.3 Bildspråk 
Respondent 10: Men att även bilderna där är ju bättre fotade och lite mer, aa det ser lite 

fräschare och godare ut på Eldorados bilder. 

 

Respondent 4: Ica Basic ser ut som det är målade potatisar man får. [skratt] Eldorado är mer 

"mm, yummy". 

 

Respondent 4: Jag tycker eldoradon ser go ut. De skulle man vilja äta upp liksom. 

Respondent 2: Ja, den skulle jag valt. 

Respondent 4: Eldorado då, det ser gott ut. 

Respondent 1: Jo men liksom, där får man ju att det vattnas i munnen. 

Respondent 1: Så tänker ja, det ska jag göra ikväll. Och sen ica basic, till exempel, jag måste 

äta något. 

Respondent 3: Jag tycker faktiskt x-tra har gjort det bra med sin sallad och lök, jag tycker det 

ser fräscht ut. 

 

Respondent 7: Få färger och det ser inte ut som att de försökt att göra det jätteaptitligt det som 

är på bilderna, tycker jag inte, Ica Basic. 

 

Respondent 10: Men att även bilderna där är ju bättre fotade och lite mer, aa det ser lite 

fräschare och godare ut på Eldorados bilder. 

 

Respondent 10: Ja eftersom det är väldigt tydliga bilder på alla de här lågprisförpackningarna, 

det är verkligen en såhär väldigt avskalat, väldigt beskrivande bild av vad det är i produkten. 

Och de fuskar inte, det är en basic-kaka den ser ut såhär. Så jag vet ju direkt vad det är för 

produkt i, och det ser inte speciellt sexigt ut, men jag vet också att det inte kommer göra det. 

Så vad det är för produkt tycker jag att där är de ärligast av alla märken på hela hyllan liksom 

om vad det faktiskt är i.  

 

Respondent 13: Mmm, ser det äckligt ut vill man inte köpa det. 

Respondent 12: Nej. Och ser det tråkigt ut vill man inte heller köpa det. Det kan ju se gott ut 

på olika men jag tycker att det ska vara roliga bilder.  

 

Respondent 3: Nä, bara Ica Basic som ser väldigt tråkig ut, den ser så torr ut. 

Respondent 4: Blir lite avskräckt alltså. 

 



 

 

Respondent 9: Men Eldorado ser ändå tilltalande ut nu.  

 

Respondent 7: Just av den anledningen som vi sa förut att den ser lite godare ut. Det ligger 

upplagt på ett mer naturligt sätt och det är en stor bild på själva innehållet. Aa. Typ så. 

(eldorado) (vad som drar ens blick) 

 

Respondent 3: Jag tänkte på att jag faktiskt har en påse såna ica basic-hallon hemma, DE kan 

jag tänka mig att köpa. För de tycker jag ser trevliga ut. Just med den bilden så tänker jag inte 

på att de skulle vara äckligare. Faktiskt. Eller liksom, om jag står och tittar på de tre så skulle 

jag nog nästan tagit ica basic-hallonen. För där känns det som jag får samma som de andra tre 

fast lika mycket för ett billigare pris. 

 

Respondent 3: Det där var ett billigt fotografarbete! Det är ingen riktig bakgrund nej, ser ut 

som de tagit det i en sjukhusmiljö. Sterilt som fasiken. 

 

Respondent 1: Det är för att bara visa själva produkten, sen är det skitsamma hur det ser ut 

typ. (varför det känns lågpris) 

 

Respondent 10: Jag tycker om när den är, jag vet inte om det ingår, men alltså 

bakgrunden.  När vi pratar om det så tycker jag om att det är fotat på en cool lantlig träskiva 

istället för att det är frilagt och lagt på en vit bakgrund. Det tycker jag mer av en 

restaurangkänsla eller såhär matbloggs-känsla. Och sen angående själva fotot på maten så är 

det såklart att såhär "crispy" mat som är sprayad med lite vatten och ökad kontrast i är ju lite 

sexigare. Sen får det inte gå till en överdrift när man märker att det är fake. Att såhär kommer 

min produkt inte se ut när jag köper den jag vet att den är fake, då blir man lite sur, men lite 

kan man dra i reglagen. 

 

Respondent 13: Men som lite det du sa om friläggningen också, det är inte så jävla fräscht 

med friläggning liksom. 

Respondent 13: Som Coop X-tra typ, den är ju, den är ju frilagd och de flesta av dem var ju 

frilagda typ. Men Ica Basics ser ändå ut som att det står på något. Den ser ut som att den står 

på ett rött bord. 

Respondent 12: Det skulle kunna vara en vit bakgrund eller en vit vägg liksom. 

Respondent 13: Ja men precis, och därför gillar jag det ändå. För att det inte är helt frilagt 

men den har fräsch färg. 

 

Respondent 6: Också aptitlighet tycker jag. Ica basic-köttbullarna är såhär tokglansiga och 

flottiga och äckliga. Då blir jag mer lockad av trevligt, lagom matta köttbullar även om det 

kanske inte är så i verkligheten, jag vet inte. 

 

Respondent 13: Kontraster, alltså färgåtergivning. Om det ser fräscht ut. 

 



 

 

Respondent 17: det ser gott ut... typ. 

 

Respondent 12: Jag tycker att det är jätteviktigt. 

Respondent 10: Jättejätteviktigt. 

Respondent 13: Mmm, ser det äckligt ut vill man inte köpa det. 

Respondent 12: Nej. Och ser det tråkigt ut vill man inte heller köpa det. Det kan ju se gott ut 

på olika men jag tycker att det ska vara roliga bilder.  

 

Respondent 15: väldigt viktigt såklart. 

Respondent 16: ja, här är det ju stört viktigt. 

Respondent 17: När man köper en billig produkt och är medveten om att man väljer för 

prisets skull så tycker jag inte fotot spelar någon roll över huvud taget, för att, ah, jag vet inte, 

man vet ju ändå lite liksom att det kanske inte är fokus mest på förpackningen liksom. Eller 

jag vet inte. När man köper lågprisvaror så tänker jag inte så mycket på bilden. Eller så här, 

jag tycker inte det är så viktigt att bilden är bra, men klart reflekterar man kanske över den om 

den ser asäcklig ut. Men det är inte så att man ba "usch nä, kan inte köpa den för det va en ful 

bild" fast den var billigast och bra liksom. 

Respondent 15: mm. När man är nere i lågpristräsket så spelar ingenting någon roll.  

 

Respondent 6: Jo men det är väl ganska viktigt... 

Respondent 8: Mm 

Respondent 6: Jo men det är väl ganska viktigt... tror jag 

Respondent 7: Tror jag också. 

Respondent 8: Mm 

 

Respondent 4: Det är mycket viktigt alltså med motivet. 

 

Konsumentbeteende 
4.3.1 Identitetsskapande 
Respondent 4: Jag har aldrig tänkt på det så. 

Respondent 3: Fast ändå, jag vet inte om det finns några varor sådär som- jag vet ändå inte 

om jag bryr mig så mycket… 

 

Respondent 3: Ja. Det gör man nog. Inte så mycket, för så mycket folk är det inte hemma hos 

mig.  

 

Respondent 1: Jag skulle köpa någonting som ser snyggt ut i alla fall, tror jag. Jag hade nog 

handlat lite högre prisklass. 

 

Respondent 1: Det känns ju så jäkla dumt att slänga upp en sån ica basic-påse i kassan när det 

sitter någon snygg tjej där. Då känner man sig som en riktig idiot. (skratt)  



 

 

Vad får dig att känna så?  

Respondent 1: Ja men typ "han bryr sig inte om världen", "han är en sån där som bara sitter 

hemma och liksom inte gör någonting". 

 

Respondent 13: Ja, det gör det väl.  

(om det finns skämsförpackningar) 

 

Respondent 10: Angående prestigeförpackningar. Det är klart att det är lite för syns skull 

också som jag köper ekolo... eller den dyraste mjölken, jag köper laktosfri ekologisk mjölk. 

Det är liksom det dubbla priset från vad vanlig mjölk kostar. Och det känns jäkligt bra, det 

känns prestigefullt så jag ställer stolt fram den på.. Ah, har dem hemma för att såhär, ah men 

ekologiskt det känns bra liksom. Det är väl den enda prestigefyllda jag kan direkt tänka mig 

att jag köper. Som jag faktiskt bryr mig om att såhär någon annan kanske ska se det här, det 

blir jag stolt över. Annars, nej. 

 

Respondent 12: ... jag tänker såhär. Prestigemässiga förpackningar kanske är såhär, ah men 

Renée Voltaire, att det är såhär assnygga förpackningar som man vill ställa framme. Det är 

väl det enda liksom. 

 

Respondent 6: Jojo, men i alla fall för min del. Det är väl ofta kanske i sånna fall produkter 

som kaffe eller choklad som historiskt sett kritiserats för hur de framställs. Då kollar jag nog 

mer på varumärket för att kolla om det är något jag känner igen. Så då är det väl oftast ur ett 

etiskt perspektiv. Aspekt av tillit till varumärket också. 

 

Respondent 6: Jo men definitivt. Det finns ju verkligen förpackningar som jag är nöjd med att 

ha hemma. Jag skulle vara nöjd att ha eldorado hemma där, just för att det är trevligt att titta 

på.  

 

Respondent 12: Ja det är inte som att man vill ställa fram sin Ica Basic påse. Eller om man har 

köpt såhär Ica Basic-ris, eller vad fan, så vill man ju inte ställa fram den. Som jag gör så 

häller jag ju sakerna i glasburkar istället. Ris och pasta också. (skratt) 

 

Respondent 17: men det var som vi sa då med garants, som har så fina. Då spelar det ju ingen 

roll, alla vet att det är billigt, men de har fina förpackningar så man skäms ju ändå inte för att 

man sätter fram till exempel te, för de är ändå fina och då spelar det ingen roll om det är 

billigt eller inte liksom. 

Respondent 18: mm, håller med. 

 

Respondent 18: jag tänker typ om man har en förfest och så har man nötter som man har köpt 

ica basic, då häller man upp det i en skål hellre än och bara öppna påsen, jämför med typ 

såhär olw-påse som är återförslutningsbar. Den skulle jag kunna ställa fram, bara påsen.  

 



 

 

Respondent 6: Sen också produkter som man inte ser så ofta, hygienprodukter eller 

städprodukter, såna produkter tänker jag generellt sett att, iaf jag, bryr mig väldigt mycket 

mindre om vad det är, för det är någonting som är så rent funktionellt. Att jag kan inte 

förvänta mig så stor skillnad mellan toapapper A och toapapper B. Samma sak med tvål och 

tvättmedel och så, tänker man typ inte på. 

 

Respondent 13: Jaa, och man tar ju det som finns eller det man har liksom. Så 

förpackningsmässigt skulle jag inte bry mig. Som sagt, det är för en själv. 

 

Respondent 18: sen kanske den förpackningen inte är snygg heller men... 

Respondent 16: jag bryr mig faktiskt inte men... [skratt] 

Respondent 15: jag har inte tänkt så. 

Respondent 16: jag önskar att jag skulle bry mig. [skratt] 

 

Respondent 14: Men jag tänker att det är väldigt individuellt vilken produkt det skulle va. 

Alltså jag har inga problem med att köpa Ica Basic men som när jag köpte tonfisk igår då 

skämdes jag lite för att när det kommer till tonfiskfisket så ska det vara bra liksom. Och är det 

billigt så är det antagligen inte. 

Respondent 11: För mig är nog mer produkterna. Alltså vad det är för produkt mer, att man 

kan skämmas lite när man köper godis eller typ aa men något sånt. Godis eller fisk eller 

grönsaker eller vad som helst. Inte just hur själva förpackningen, vad det är för märke. 

Respondent 10: Jag har nog inga skämsförpackningar. Alltså jag antar att ni bara är 

intresserade av designen, som sagt, men det finns ju såklart skämsprodukter när man går och 

köper mat. Man skäms när man lägger fram två kakförpackningar och sen kommer något 

nyttigt då blir man såhär, jag vet inte. 

 

Respondent 10: Men jag skulle skämmas om jag köpte Ica Basic, det skulle jag göra. 

 

Respondent 10: Jag tycker det är viktigt hur det ser ut hemma hos mig. Och då vill jag att de 

produkter som står framme ska vara snygga för jag vill lite tro att det skulle kunna vara en 

designtidning eller något sånt. Nu vet jag att lägenheten ser inte ut så, men då får man göra 

vad man kan. Så därför köper jag så snygga detaljer och möbler och även matvaror som oljor. 

Jag köper också snygga oljeflaskor och har ett snyggt saltkar, för att det ska se... Jag gör vad 

jag kan, jag kan inte renovera lägenheten för det kostar tusentals kronor, men att köpa vissa 

kronor dyrare produkter för att det ska se snyggare ut, det kan jag göra. Så då gör jag det. Det 

känns lyxigare hemma och jag vill ha vardagslyxen. Det är ord jag använder ganska mycket, 

vardagslyx vill jag ha. För det är så pass liten kostnad för att få mitt liv och bli, till synes, lite 

bättre. Så jag skulle aldrig ens köpa Ica Basic-tvål eller vad det nu finns. Jag köper dyr tvål 

för den känns bättre för mig. 

 

Respondent 12: Nej, det tror inte jag. Det är väl bara såhär, för mig själv. Bara för att jag 

häller billig olja i en fin förpackning, ah.  



 

 

 

Respondent 10: Inte så mycket mat. Men såhär mycket annat som såhär, andra produkter du 

köper är det mycket mer märkestänk. Om man har faktumet att andra människor ska döma en, 

så är ju inte mat kanske, det är inte därför jag köper märken. För att andra ska tycka det, utan 

för att jag själv ska tycka det. Till skillnad från vissa andra saker, där är det ju absolut vad 

dem ska se. 

Respondent 13: Alltså det är matförpackningar liksom. Det är lite såhär... 

Respondent 10: Det är ändå undanstoppat i kylen.. 

 

Tänk er det scenariot att ni ska ha gäster hemma, skulle ni se till att det stod, kanske inte Ica 

Basic-tvålen på handfatet eller Coop X-tras tepåsar på bordet. Skulle ni tycka att sånt är 

jobbigt eller bryr ni er inte? 

Respondent 10: Ja, helt klart. 

Respondent 12: Ja jag tror också att jag tänker på det. Eller jag menar eftersom jag häller 

billig olja ner i den fina oljeflaskan. Så. 

Respondent 11: Mm, lite kanske. 

 

Respondent 6: Det beror på, kanske lite vart jag är någonstans. Är jag här i Norrköping är jag 

en av många studenter och handlar i butiker där det är väldigt mycket studenter så skiter jag 

nog fullständigt i det. Eller nä, det är väl också lögn, jag tänker väl kanske på det men jag 

skulle kanske tänka mer på det om jag var i Stockholm. Tror jag. Eller nej, kanske ännu 

mindre... hmm svårt. 

Respondent 9: Kanske om man tänker på det mer såhär om man umgås med mer folk där det 

är en tydlig skillnad på att man köper dyrare produkter. Det känns som att det kanske är 

många som köper ica basic här och då är liksom ingen fara, men om man skulle umgås med 

folk som bara köpte liksom guldfågeln eller ah vilket märke som nu är väldigt dyrt så skulle 

det märkas en större skillnad och då skulle man kanske tänka mer på det. 

 

Respondent 10: Inte så mycket mat. Men såhär mycket annat som såhär, andra produkter du 

köper är det mycket mer märkestänk. Om man har faktumet att andra människor ska döma en, 

så är ju inte mat kanske, det är inte därför jag köper märken. För att andra ska tycka det, utan 

för att jag själv ska tycka det. Till skillnad från vissa andra saker, där är det ju absolut vad 

dem ska se. 

 

Respondent 6: (...) jag tror definitivt framför grupper med lägre inkomst och så så finns det ju 

definitivt det också att man kanske skäms för att köpa lågprisprodukter. Jag vet inte. 

 

Respondent 13: Jag skulle inte brytt mig om min... det är såhär "jag har snabbkaffe hemma, 

vill ni ha något annat får ni köpa det själva". Alltså, I don't care! Jag är student, jag har inte 

mycket pengar, jag köper det jag har råd med och sen så får dem som kommer hem till mig 

tycka att det är okej eller så får de gå därifrån. Sen skulle jag aldrig köpa Ica Basic-tvål för det 

är fan dåligt för händerna. Jag har jobbat på hudvårdsställe så då bryr jag mig. Men det är inte 



 

 

heller så att jag skulle bry mig om jag kom hem till någon annan och den har en Ica Basic-

tvål. Fine, jag skulle själv aldrig köpa den, men den luktar väl gott och den funkar väl för nu. 

Så det är inte direkt så att jag heller tycker att någon annan ska skämmas för att den har en Ica 

Basic-tvål, till exempel. Jag hade väl förväntat mig mer av mina föräldrar till exempel, de 

skulle aldrig köpa en Ica Basic-tvål. "För det är Ica Basic". De skulle aldrig ha något Ica 

Basic hemma. Men där vi bor nu med alla studenter så är det såhär "köp vad du vill" så. Sen 

om jag ska äta maten kanske jag inte skulle uppskatta om det var kyckling från någon annan 

jävla stans. Då kanske jag hade velat veta det så att man inte blir dålig. Men, ah, jag skulle 

inte tycka att dem ska skämmas över det. Typ så.  

 

Respondent 19: jag tror det är ganska mycket mindre dock i studentlivet.  

Respondent 17: ja! 

Respondent 19: för att då är liksom ekonomin ganska viktig, och få ihop saker. Men sen när 

man väl kommer ut och jobbar och tjänar lite mer pengar, då tror jag nästan det spelar större 

roll. För nu har man ändå... eh, även om man nu skäms över att köpa ica basic till exempel så 

är det så här "ah, men jag är student, jag har inte så mycket pengar. Jag måste köpa det."  

 

4.3.2 Närmande och avståndstagande 
Respondent 10: (...) Och jag kan lätt välja bort Ica Basic-förpackningar enbart för att det är en 

så ful förpackning, den ser så basic ut jag vill inte. Det ser äckligt ut, då vill jag inte ha det.  

 

Respondent 13: Mmm, ser det äckligt ut vill man inte köpa det. 

Respondent 12: Nej. Och ser det tråkigt ut vill man inte heller köpa det. Det kan ju se gott ut 

på olika men jag tycker att det ska vara roliga bilder.  

 

Respondent 4: Jag köper faktiskt väldigt sällan lågpris för jag tycker att det alltid är något 

skumt med dem, var de kommer ifrån, vad det är för ingredienser, hur de har behandlat de 

som har tillverkat dem. Så jag kör i stort sett bara ekologiskt och då blir det ju inte lågpris. 

 

Respondent 3: Jag skulle säkert köpa en kvarg där, utan att ens tänka på att det var eldorado. 

Men jag skulle aldrig köpa en kvarg som ser ut som ica basic-kvarg. Den var inte ens med på 

den bilden men... [skratt] Alltså ni sett den?  

Respondent 4: Ja men det är väl liksom rött och vitt. 

Respondent 3: Men hade de stoppat den det i en sån där eldoradoburk hade det slunkit ner 

vilken dag i veckan som helst.  

 

Respondent 5: Ica Basic känns ju väldigt billig, så jag tror de som tänker "men jag ska handla 

jättebilligt idag" skulle nog gå för den billigare förpackningen. Tror jag. 

 

Respondent 3: Fast om de ställer fram de här ica basic-grejerna som jag har hållit mig ifrån, 

alltså om de ställer ut den där kvargen, om jag kommer upp på morgonen och de har dukat 

fram den här ica basic-kvargen och säger nu är det den här som serveras i huset då hade jag ju 



 

 

fortfarande inte velat äta den. Jag bryr mig om de grejerna som andra har, som jag inte själv 

skulle vilja köpa. 

 

Påverkar/avgör förpackningars utseende köpbeslutet? 
Respondent 8: Jaa, det tror jag 

Respondent 9: Det tror jag 

Respondent 6: Mmmm 

Respondent 7: Det tror jag också 

Respondent 6: Om man tänker som att "bli gladare av att köpa" så tror jag definitivt 

 

Påverkar/avgör de köpbeslutet? 
Respondent 13: Påverkar. 

Respondent 10: Mmm, iaf för mig 

Respondent 13: Inte avgör. 

Respondent 12: Mmm 

Respondent 14: Påverkar ja. 

Respondent 10: Ja påverkar mot avgör snarare för min del. 

 

Så av två likvärdiga saker är det roligare att köpa något som har fin förpackning? 
Respondent 6: Mm, definitivt 

Håller ni andra med? 
Respondent 7: Aa 

Men om man tänker sig att de har samma pris också? Att de är helt likvärdiga. 

Respondent 6: Ja men då skulle jag nog ta den. 

Respondent 8: Ja men då blir man nog gladare över en finare förpackning tror jag. 

 

Respondent 6: Har väl hänt men har svårt att komma på något exempel. Det finns ju gräsliga 

schampooflaskor, det finns bärs som ser ut som skit på utseendet och då väljer jag nog bort 

det. Framförallt om det är något varumärke som jag känner att jag inte verkligen vill ha. Tror 

jag. Men det är också väldigt varierande beroende på vad det är för vara. 

 

Respondent 10: Aa, alltså skulle jag inte känna igen märket eller hade de haft ett annat namn 

och sålts i ett land där man inte kan några märken, då hade jag ju kunnat köpa Eldorado, 

absolut! Förpackningsmässigt i alla fall! För att det ser inte så dåligt ut tycker jag, eller det ser 

inte så billigt ut snarare. Så dem kör inte på samma taktik som Ica Basic eller Coop X-tra. 

 

Respondent 13: Nej, jag tycker inte jag mår bättre. 

Respondent 10: Ja! 

Respondent 12: Ja jag mår nog också lite bättre. Eller ah, man blir ju glad om det är något 

fint. Så är det ju tycker jag i alla fall. Sen så har jag mer prio på pris ändå. 

Respondent 13: Men jag tycker inte just designen spelar någon roll. 



 

 

Respondent 14: Jag tror lite att det gör det. 

Respondent 10: Jag mår ju fysiskt bra av att, varje gång jag steker hemma så tar jag mitt 

smör. Kockens val som är svart snygg, sjukt snygg förpackning. Jag mår alltså fysiskt bra 

varje gång jag använder den. Varje gång jag brer en macka till frukost så har jag min Bregott-

förpackning, som är för övrigt nydesignad förra veckan, och som är sjukt snygg. Jag mår sjukt 

bra när jag tar mitt smör och har den framme. Och jag köpte ny creme fraiche som var 

ekologisk, det visade de genom att ha hela locket i grön plast, och då blev jag såhär stolt varje 

gång jag tar fram den och tänker att det här är en snygg förpackning, det här mår jag bra av. 

Så att jag måste säga att jag absolut mår bra av att känna att jag har vardagslyx hemma, jag 

vill ha vardagslyx. 

 

Skulle ni välja bort någonting för att det var fult? 
Respondent 10: Ja, det har vi varit inne på några gånger. 

Respondent 13: Ja. 

Respondent 11: Det tror jag 

Respondent 13: Ja, faktiskt 

Respondent 14: Inte alla produkter, men en del säkert 

Respondent 13: Aa jag köpte pasta på Willys, det var en jävligt ful förpackning men fan vad 

billigt det var. Alltså det var helt sjukt billigt, det var 10 kronor för ett kilo typ. Så den var 

skitful men jag köpte den ändå. Så att det är undantagsfall. 

 

Skulle ni välja bort någonting för att det var fult? 
Respondent 17: kanske. 

Respondent 18 & 19: aaao. 

Respondent 15: ja, i vissa situationer. 

Respondent 16: ja, om man står såhär då kanske. Men inte om någon kommer fram och ba 

"vill du ha en kaka?" ba näääe. [skratt] 

 

Respondent 19: jag tror att om det är impulsköp, då bryr man sig nog mycket mer om hur det 

ser ut. 

Respondent 15: saker som ligger vid utgången, ser de fina ut då vill man ju ha dem. 

Respondent 18: jag tänker typ att saker jag- eller när jag märker nya produkter så hittar jag 

oftast dem för att förpackningen är fin typ. Ehm, kankse inte något jag aldrig har köpt förut 

men typ till exempel som de här festisarna hade jag ju typ hittat, jag sa ju det när jag kom in 

"åh va fina!" då hade jag ju till exempel provat det här märket istället för typ icas för de har 

asfula förpackningar. Då hade jag tagit det här istället. Och då hade jag hittat ett nytt märke på 

det viset. 

 

Kan det påverka köpbeslutet? 
alla: ja 

Respondent 15: fast... aa. För mig så påverkar det inte när man handlar för att det är billigt. 



 

 

Respondent 16: fast de här varorna man köper varje dag, eller asså byter de förpackningar 

bryr jag mig inte om det, jag tänker inte på det liksom utan jag vet ju vad jag får då. Så det 

spelar ingen större roll. Och jag köper ändå någorlunda samma varor hela tiden. Så det är ju 

just de här impulsvarorna som man köper några få gånger. 

 

Respondent 10: Ja eftersom det är väldigt tydliga bilder på alla de här lågprisförpackningarna, 

det är verkligen en såhär väldigt avskalat, väldigt beskrivande bild av vad det är i produkten. 

Och de fuskar inte, det är en basic-kaka den ser ut såhär. Så jag vet ju direkt vad det är för 

produkt i, och det ser inte speciellt sexigt ut, men jag vet också att det inte kommer göra det. 

Så vad det är för produkt tycker jag att där är de ärligast av alla märken på hela hyllan liksom 

om vad det faktiskt är i. Men det har ju också ett pris att jag som tycker om märken, och gärna 

lägger lite extra pengar eftersom jag inte kan laga mat så speciellt bra så jag gärna köper bra 

råvaror så det blir lite bättre iaf. Så priset för dem blir ju att jag inte kommer köpa deras 

produkter för att det ser inte speciellt bra ut. Men om man fokuserar på priset då lyckas dem.  

 

Respondent 13: Mmm, ser det äckligt ut vill man inte köpa det. 

Respondent 12: Nej. Och ser det tråkigt ut vill man inte heller köpa det. Det kan ju se gott ut 

på olika men jag tycker att det ska vara roliga bilder.  

 

Respondent 3: Nä, bara Ica Basic som ser väldigt tråkig ut, den ser så torr ut. 

Respondent 4: Blir lite avskräckt alltså. 

 

Respondent 9: Men Eldorado ser ändå tilltalande ut nu.  

Respondent 7: Just av den anledningen som vi sa förut att den ser lite godare ut. Det ligger 

upplagt på ett mer naturligt sätt och det är en stor bild på själva innehållet. Aa. Typ så.  

 

Respondent 10: Eeeh, översta märket känner jag inte igen alls, eller det är Eldorado? Okej, aa 

men det namnet känner jag igen att det ska va lågpris men förpackningarna tycker jag är 

jättemycket snyggare än Ica Basics. Jag ser att det är en billlighetstyp, men jag skulle kunna 

tänka mig att köpa det där översta märket. Understamärket ser jag direkt att det såhär, det 

skriker ju billighet av det. 


