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Abstrakt 

TITEL: Förpackningar för vem? 
FÖRFATTARE: Johanna Arvidsson och Elin Bror 
HANDLEDARE: Åsa Lindström 
EXAMINATOR: Christine Tidåsen 
PROGRAM: Inredning- och butikskommunikation  
LÄROSÄTE: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan Kalmar 
KURS OCH NIVÅ: Företagsekonomi III - Examensarbete 2FE77E, 15 hp 

Bakgrund: Förpackningar har kommit att spela en allt mer central roll för ett företags 
möjlighet att marknadsföra sig på marknaden. Förpackningar är en avgörande 
komponent i konsumentens köpbeslut, vilket gör att visuell kommunikation på fordrar 
allt mer eftertanke. Det som tycks reflektera sig i utformningen av förpackningar är 
samhällets förutfattade meningar om vad som anses vara kvinnliga och manliga visuella 
attribut. Det är något som marknadsförare måste ta i beaktning, då företeelser inte alltid 
återspeglar verkligheten av vad kvinnor och män faktiskt prefererar.  

Syfte: Denna studie syftar till att identifiera likheter och skillnader när det kommer till 
hur kvinnor och män utvärderar visuell kommunikation i form av bild, typsnitt, färg, 
form, och information på förpackningar. Den ämnar även att undersöka könens nivå av 
engagemang och hur visuell kommunikation påverkar i deras val av förpackning.   

Metod: Studien har utgått från en deduktiv ansats för att uppnå undersökningens syfte. 
Insamling av data har tillämpats via en kvantitativ metod i form av en enkät via internet, 
vilket har gett möjlighet för ett större antal respondenter att delta i studien. Den 
insamlade datan har ställts i kontext gentemot teorin för vidare diskussion i avsikt att 
besvara studiens syfte och frågeställning.  

Slutsats: Resultatet från denna studie kan inte med säkerhet bekräfta att det finns några 
skillnader mellan kvinnor och män i deras syn på visuell kommunikation på 
förpackningar. Det som studien tyder på är att det finns interaktionseffekter inom 
respektive kön, det visar på att båda könen prefererar ett kursivt typsnitt samt att män 
föredrar bild snarare än icke bild på förpackningen. Studien visar även på att nivå av 
engagemang inte utgav några signifikanta skillnader mellan könen, men det går att 
utläsa att det finns tendenser till skillnader och likheter. Det är något som hade varit 
intressant att undersöka vidare.  

Nyckelord: Konsumentbeteende, förpackning, visuell kommunikation, man, kvinna 
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Abstract 

TITEL: Packaging for who? 
AUTHORS: Johanna Arvidsson and Elin Bror 
SUPERVISOR: Åsa Lindström 
EXAMINER: Christine Tidåsen 
PROGRAM: Interior design and visual merchandising 
UNIVERSITY: Linnaeus University, The faculty of Economics 
COURSE AND LEVEL: Business Administration III - Bachelor thesis 2FE77E, 15 hp 

Background: In order to market a company on the market, packaging of a product plays 
a more central part. Therefore, visual communications of the package requires more 
attention since it is one of the conclusive parts of a consumers buying decision. The 
attributes that are reflected on packaging in society today, is having visual features of 
being female and male. This is something that marketers need take under consideration, 
since the phenomenon is not always reflecting the reality of genders perceptions.  

Purpose: The purpose of this thesis is to identify the similarities and differences in how 
women and men evaluate the visual communication of the semiotic meanings in 
pictures, colour, shape, font and the information on packaging. It is also embedded to 
investigate the genders level of engagement and how they are affected by the visual 
communication in the choice of packaging.  

Method: To meet the purpose of the study, the authors of this thesis conducted a 
deductive study. The collection of data needed for the quantitative studies was gathered 
through a internet based survey, which reaches out to a broader range of respondents to 
join the study. The data gathered has then been analysed with the theoretical framework 
in order to answers the research question and meet the purpose of this thesis.  

Conclusion: The result of this study cannot confirm to assure that there is any real 
difference between women and men in their perceptions of visual communication on 
packaging. The study do indicate that interaction effect occur between the genders, the 
study confirmed that both genders do prefer italic font and men did also prefer 
packaging with pictures instead of non-picture packaging. The study also confirm that 
the level of engagement did not show any significant differences between the genders 
but some trends in tendencies can be seen in both differences and similarities. These 
tendencies is something that the authors can see as interesting for further research.  

Keyword: Consumer behaviour, packaging, visual communication, male, female 
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1. Inledning 
I inledningen introduceras bakgrunden till det valda ämnet där de centrala begrepp som 

studien ämnar mäta betonas. Problemdiskussionen ger klara argument för 

undersökningen och ämnets relevans. Frågeställningen presenteras vilken berör 

förpackningars visuella kommunikation samt syftet där likheter och skillnader mellan 

kvinnor och män står i fokus. 

1.1 Bakgrund 
Hultén (2015) beskriver att synen anses vara det dominerande sinnet hos människan, 

varpå individen skapar sig en uppfattning av konsumtionsupplevelsen. Författaren 

menar i sin tur att det ger stöd för vikten av visuell konsumtion, vilket kan syfta till olika 

visuella faktorer som färg på förpackningar. Vidare beskrivs förpackningens roll vara 

både funktionell och tilltalande. Brunnström och Wagner (2015) förklarar hur 

förpackningar framförallt varit ett hjälpmedel när det kommer till att skydda produkten 

vid frakt. Det är fortfarande av stor vikt trots att dess funktion spelar en allt mer 

betydande roll inom marknadsföringen, på grund av att konsumtionen baseras i större 

grad på upplevelsen (ibid 2015). Cirka 60% av konsumenternas köpbeslut tenderar att 

vara baserade på förpackningar, vilket gör att dess utformning kräver eftertanke när det 

kommer till visuellt tilltalande attribut (Järvenhag 2012). Då det finns ett brett utbud av 

produkter på marknaden menar Warde (2011) att konkurrensen på hyllan mellan olika 

förpackningar är stor. Fortsättningsvis förkunnas att 70% av alla köp tenderar att ske på 

impuls och det tar omkring tre sekunder för konsumenten att antingen uppmärksamma 

eller avvisa en produkt. Det är något som gör att förpackningen spelar en betydande roll 

i att attrahera konsumenten under den korta tidsperioden (ibid 2011). Förpackningar är 

många gånger av stor betydelse och speciellt i de fall då flera varumärken kan ha 

likvärdiga produkter (Företagarna 2016). Det medför att en förpackning vars design är 

mer attraktiv för konsumenten kan vara en avgörande faktor i det slutgiltiga valet. Något 

som även visar sig i siffror då företag investerar mer i designtjänster än tidigare (ibid 

2016).  
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Rettie och Brewer (2000) menar på att designen på förpackningen är av stor betydelse 

när det kommer till kommunikation. Brunnström och Wagner (2015) talar för att 

förpackningen agerar som “en tyst försäljare” då den förmedlar vad varumärket står för 

till konsumenten, samt spelar en avgörande roll i valet av produkt. Författarna förklarar 

hur produktens yttre förmedlar innehållet, vilket gör att utformningen av förpackningar 

har stor inverkan på hur konsumenten uppfattar och tillhandahåller information om 

produkten. Vidare beskriver Silayoi och Speece (2004) att vilken form av visuell 

information som efterfrågas på en förpackning har visat te sig olika, beroende på vilken 

grad av hög respektive låg engagemangsnivå som konsumenten har i sin köpprocess. 

Butkeviciene, Stravinskiene och Rutelione (2008) beskriver att vid lågt engagemang hos 

konsumenten anses förpackningen vara av större värde. Petersson McIntyre (2015a) 

betonar vikten av vad förpackningen gör snarare än vad den är, trots att vi i vår vardag 

knappt märker av dess betydelse.  

Enligt Dholakia (1999) har det visat sig att vilket kön personen tillhör har stor inverkan 

på individens shoppingbeteende samt motivation. Vidare förklarar Hultén (2015) att 

studier påvisar en skillnad mellan kvinnor och män när det kommer till hur de uppfattar 

visuella stimuli. Fortsättningsvis beskriver Petersson McIntyre (2015a) hur kvinnor och 

män har blivit ett verktyg för att rikta marknadsföringen av varor. Det har gjort att de 

skillnader som män och kvinnor anses ha när det kommer till konsumtion förstärks, 

vilket inte alla gånger medför en bild av hur verkligheten faktiskt ser ut.  

1.2 Problemdiskussion 
I tidigare forskning visar det sig att den grafiska utformningen av förpackningar kan 

påverka hur konsumenter utvärderar en produkt (Hamlin 2016). I en annan studie 

framgår det även att utvecklingen av förpackningsdesign kan påverka att kunden 

utvärderar designen på ett mer positivt eller negativt sätt (Hamlin, Gin, Nyhof & Bogue 

2017). Ett exempel där utvecklingen av förpackningsdesignen inte blev så lyckad är när 

Tropicana 2009 lanserade en uppdaterad version av deras juiceförpackning (Smith 

2014). Designen var inte uppskattad och deras försäljning minskade med 20 % (ibid 

2014; Zmuda 2009). Efter kritik från konsumenterna som inte var tillfredsställda av 

designen, valde företaget att dra tillbaka den nya förpackningen (Zmuda 2009). Det ger 
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en förståelse över vilka konsekvenserna kan bli om företag inte ser till konsumenterna 

innan en stor förändring sker, samt hur viktigt det faktiskt är att sätta sig in i 

konsumenternas tankesätt för att kunna avgöra vad som är genomförbart och inte.  

Reinbach, Giacalone, Ribeiro, Bredie, Wender och Frost (2014) bekräftar i sin studie hur 

viktigt det är att företag faktiskt förstår vad som anses vara av värde för kunden för att 

det ska leda till en positiv respons gentemot produkten. Det är även något som Gelici-

Zeko, Lutters, Klooster och Weijen (2012) bekräftar i en studie där de har undersökt 

konsumenters respons på matförpackningsdesign. Fortsättningsvis förklarar författarna 

vikten av att förstå konsumenterna och hur de reflekterar över en produkt, utifrån den 

information som förpackningen sänder ut i form av olika designattribut. Det för att 

kunna utveckla förpackningar som möter kundernas efterfrågan när det kommer till 

designens utformning, som resulterar i att de känner sig nöjda över deras val av produkt 

(ibid 2012). Sellers (2010) debatterar varför marknadsförare ställer frågor gällande hur 

marknadsföring berör konsumenter. Han menar på att vid flertalet fall vet inte 

konsumenterna varför de fattar sina beslut och därav blir svaren som anges inte 

användbara. Dock påtalar författaren att om rätt frågor utformas samt att marknadsförare 

förstår konsumenter på djupet, kan det hjälpa företag att skapa en realistisk bild av vad 

som egentligen ligger till grund för konsumenters beslut. För att underlätta för företag 

när det kommer till att förstå sina kunder, menar Mowen (1988) att det kan vara en 

fördel att se till hur beslutprocessen ser ut hos konsumenterna, samt vilka olika steg som 

sker inom denna process. Det för att bland annat skapa sig en förståelse över vilka 

attribut som avgör varför konsumenten föredrar en produkt över en annan. När det 

kommer till köpprocessen går det att dela in den i två block, hög respektive lågt 

engagemang (Fill 2011). Silayoi och Speece (2004) menar på att visuella attribut som 

exempelvis form och bild spelar en allt viktigare roll på förpackningar när det kommer 

till lågt engagemang. Att lyckas få konsumenter att genomföra ett köp när de är lågt 

engagerade handlar mycket om hur framgångsrika marknadsförare är på att skapa 

attraktiva förpackningar (Solomon et al. 2016). Det gör för denna studie att fokus 

kommer vara på produkter med lågt engagemang, då studien ämnar att undersöka 

visuella attribut på förpackningar.  
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Det antas att män och kvinnor agerar olika när det kommer till konsumtion och 

köpbeteende (Hultén 2015; Underhill 2010). Enligt Underhill (2010) hävdar den 

traditionella detaljhandeln att män inte är lika intresserade av att shoppa som kvinnor. 

Det är något som inte framgår i en studie utförd av Otnes och McGrath (2001), där det 

visar sig att män numera tycks gilla att shoppa. Fortsättningsvis menar Underhill (2010) 

att teori om att kvinnor anses gilla att shoppa mer, kan ligga till grund varför bland annat 

förpackningsdesign är allt mer riktade mot kvinnor. Oberoende av tidigare påståenden 

visar det sig att män börjar bli allt mer delaktiga i de vardagliga inköpen (Underhill 

2010; Otnes & McGrath 2001).  

Det framgår att män i större utsträckning rör sig snabbare genom en butik och därför kan 

det vara svårt att nå denna målgrupp, trots att det betonas att män är mer lättpåverkade 

än kvinnor (Underhill 2010). Vidare redogör författaren för att kvinnor gärna undersöker 

och utvärderar produkter innan ett köpbeslut. Därav tycks det falla sig naturligt att 

kvinnor spenderar mer tid på shopping än vad män gör. Det påståendet kan ifrågasättas, 

när författaren fortsätter att förklara att kvinnor börjar allt mera utforma ett 

shoppingbeteende som tidigare har varit kopplat till män. Mindre tid ägnas åt att med 

omsorg välja ut sina varor och istället tycks kvinnor i viss utsträckning se de vardagliga 

inköpen som ett måste snarare än ett nöje. Det trots att forskning kring män och 

kvinnors shoppingbeteende framtonar att de tycks te sig olika när det kommer till denna 

fråga (Herter, Pizzutti dos Santos & Costa Pinto 2014; Turcinková, Brychtová & 

Urbánek 2012).  

Underhill (2010) menar på att marknadsförare bör anamma förändringen som sker i 

samhället, genom att göra det kan företag stå sig allt starkare på marknaden. Hultén 

(2015) klargör för hur skillnader gällande kön är för givet tagna, trots det har forskning 

inom området inte undersökt dessa antaganden i den utsträckning att det går att 

generalisera. Petersson McIntyre (2015b) förklarar hur manlighet anses vara något 

naturligt medan kvinnlighet ses som annorlunda, vilket är av kulturen avbildat. Vidare 

beskriver hon att förpackningen och dess utformning är med och skapar dessa 

vedertagna uppfattningar om kön. Schnurr (2018) förkunnar i sin studie hur företag 

genom att använda visuella komponenter i form av exempelvis färger, marknadsför 
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produkter utifrån kön för att nå den tänkta målgruppen. Fortsättningsvis förklarar 

författaren hur mörka färger används för att tilltala män medan ljusa färger i form av 

rosa och vitt riktas mot kvinnor, det beroende på hur färger associeras med manligt och 

kvinnligt. I en studie av van Tilburg, Lieven, Herrmann och Townsend (2015) stärks det 

då ett antal designers menar på att design som riktas mot kvinnor är mjuk, kurvig och 

med ljusa färger, medan det mot män anses vara mer aggressivt, trubbigt och med 

mörkare toner. Studierna som är utförda av Schnurr (2018) och van Tilburg et al. (2015) 

är studerade i andra länder än Sverige, vilket gör att det för denna studie blir intressant 

att undersöka vidare hur kvinnor och män i Sverige preferenser ser ut beträffande 

visuella attribut. Valet att vidare undersöka ämnet styrks även av beskrivningen 

Petersson McIntyre (2015b) ger angående att förpackningar som riktas till kvinnor är 

rosa, vilket författaren betonar inte har att göra med vad kvinnor i realiteten attraheras 

av. Det är snarare kulturellt betingat i vad som anses vara kvinnligt. Det medför att 

resultaten från tidigare studier inte behöver överensstämma med hur den svenska 

kulturen ser på vad som anses vara kvinnliga respektive manliga visuella attribut.  

Tidigare studier har enligt van Tilburg et al. (2015) visat på att produkter utifrån dess 

karaktär kan kopplas till ett specifikt kön. Det motsäger dock författarna själva då det 

fortfarande inte är känt hur produkter kan komma sig tillskrivas ett visst kön. Det menar 

även Hess och Melnyk (2016) på då marknadsföringen använder sig av könsrelaterade 

signaler, trots att det ännu inte har forskats inom området för dess effekt på individen. 

Petersson McIntyre (2015c) klargör för hur attribut i egenskap av exempelvis form inte 

kan antas tillhöra ett specifikt kön, utan det är något som skapas utifrån föreställningar 

om manligt och kvinnligt. Vidare förklarar Petersson McIntyre (2010) hur det finns en 

stor mängd produkter som reflekterar de värderingar som samhället skapat kring män 

och kvinnor. Hon beskriver hur konsumenter många gånger kommer med kritik 

gentemot könsindelningen och vad som anses vara kvinnligt och manligt. Författaren 

menar på att produkter är med och skapar de könsskillnader som finns i dagens 

samhälle.  
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1.3 Problemformulering och forskningsfråga 
Utifrån problemdiskussionen betraktas förpackningar vara en allt viktigare del i ett 

företags marknadsföring gentemot konsumenten. Det anses vara av stor betydelse för 

företag att förstå konsumenters beslutsprocess, samt hur individer utvärderar 

förpackningar utifrån visuella attribut. Det framkommer att kvinnor och mäns 

uppfattning av förpackningens visuella uttryck ter sig olika, något som anses vara 

konstruerat av samhället utifrån vad som betraktas vara kvinnligt och manligt. Trots 

vedertagna föreställningar om kvinnor och mäns olikheter när det kommer till 

konsumtion, går det inte att ta för givet att verkligheten speglar dessa förväntningar. Det 

mynnar ut till den forskningsfråga som ämnar att ges svar på i denna studie.  

• Vilka skillnader finns mellan män och kvinnor gällande förpackningars visuella 

kommunikation? 

1.4 Syfte 
Denna studie syftar till att identifiera likheter och skillnader när det kommer till hur 

kvinnor och män utvärderar visuell kommunikation i form av bild, typsnitt, färg, form, 

och information på förpackningar. Vi ämnar även att undersöka hur visuell 

kommunikation påverkar kvinnor respektive män beroende på nivå av engagemang.  

1.5 Avgränsningar 
Studien är begränsad till chokladförpackningar, vilket är en lågengagemangsprodukt inom 

kategorin för livsmedel. Denna studie ämnar enbart syfta till synsinnet i form av visuella 

uttryck på förpackningar, då synen är det dominerande sinnet hos individen. 

Avgränsningar kommer även att hållas geografiskt inom Sverige, vilket sker i beaktning 

av tidsaspekten.  
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2. Teori 
I teorikapitlet inleds en presentation av konsumentens köpbeteende som omfamnar 

helheten av den teoretiska referensramen. Nivå av engagemang samt motivation knyts 

ann för vidare förklaring till hur konsumenten påverkas av dessa faktorer. Vidare följer 

teori  kring män och kvinnor vilka står i centrum för betraktandet av konsumenten. Den 

avslutande delen berör förpackningens visuella kommunikation något som innefattar 

form, bild, färg, typsnitt samt information. 

2.1 Konsumentbeteende 

2.1.1 Köpbeslutsprocess 

För att få en djupare förståelse över konsumenternas köpbeslut beskriver Dahlén 

(2017) att marknadsförare kan se till konsumenternas process innan ett beslut tas. Den 

mest omtalade modellen är framtagen av Engel, Blackwell och Miniard 1995 vilken 

ger en övergripande bild av konsumentens köpbeslutsprocess (Engel, Blackwell & 

Miniard 1995 se Dahlén 2017, 33). Även Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg 

(2016) beskriver modellen och de fem steg som den innefattar. Dessa steg kan 

användas som stöd för marknadsförare när de utformar sin strategi inom 

marknadsföringskommunikation (Dahlén 2017). Ett sätt att påverka konsumentens 

köpbeslut är att använda förpackningen som ett marknadsföringsverktyg för att kunna 

utmärka sig på marknaden (Garber, Burk & Jones 2000; Silayoi & Speece 2004). 

Fortsättningsvis förklaras att det är av stor vikt att arbeta med förpackningens visuella 

uttryck, för att skapa uppmärksamhet bland alla olika stimuli som en konsument utsätts 

för dagligen (Underwood, Klein & Burke 2001). Det är framför allt svårt att fånga 

konsumenters uppmärksamhet när de handlar på vana eller är lågt engagerade i deras 

beslutprocess, då de tenderar att bortse från stimuli som de utsätts för (ibid 2001). Det 

bör även nämnas att oberoende av vilken engagemangsnivå som kunden har, kommer 

dem att gå igenom de fem stegen innan ett köpbeslut tas (Dahlén 2017). Det som 

kommer skilja lågt engagemang från högt engagemang är att köpprocessen kommer 

hålla sig inom en kortare tidsaspekt.  
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Figur 2.1 Konsumenters köpprocess (Engel, Blackwell & Miniard år 1995 se Dahlén 

2017, s 33) 

De fem stegen inom konsumenternas köpprocess utgår från ordningsföljden: 

behovsidentifikation, informationssökning, alternativ utvärdering, köp och utvärdering 

efter köp (Solomon et al. 2016). Inom det första steget upptäcker konsumenten att de har 

ett problem som behöver lösas. Behovet samt motivationen som individen upplever för 

att lösa problemet kommer te sig olika på grund av att varje individ är unik (Maslow 

1943). Motivationen till att lösa problemet tar sin form när behovet ger upphov till ett 

önskat tillstånd, som kommer visa vägen för hur behovet tillfredsställs (Solomon et al. 

2016). Författarna menar att det kan innefatta allt från ett mindre problem till ett mer 

omfattande. Utifrån att ett problem har erkänts övergår konsumenten till steg två, här 

börjar konsumenten söka efter information (Solomon et al. 2016; Dahlén 2017). Inom 

detta steg ser konsumenten både till intern information av tidigare erfarenheter, samt till 

extern information i form av bland annat reklam (Solomon et al. 2016). Om 

konsumenten upplever tidigare erfarenheter som tillräckliga, ser konsumenten ofta inte 

till någon extern information såsom TV-reklam och sociala medier (Dahlén 2017). En 

förpackning som anses vara unik för kunden kan därför vara tillräcklig för att ett 

köpbeslut ska tas snabbare (Silayoi & Speece 2004). Det framgår exempelvis i en 

konsumentintervju att minnen till en specifik färg hjälpte hen i sitt val av förpackning. 

Därigenom kunde konsumenten enkelt bortse från förpackningar som inte använde sig 

av den specifika färgen och ett köpbeslut kunde tas snabbare (ibid 2004). Däremot om 

mer information efterfrågas finns det fler källor som kunden kan vända sig till och det 
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bör marknadsförare ta i beaktning (Dahlén 2017). Dels kan konsumenten vända sig 

direkt till primärkällan för att tillhandahålla mer information, men även andra bekanta 

källor och medier kan komma att påverka hur konsumenten uppfattar informationen som 

ges (ibid 2017).   

Det tredje steget är när konsumenten befinner sig i utvärderingsfasen och börjar här 

granska olika alternativ (Solomon et al. 2016; Dahlén 2017). Det som utmärker detta 

steg är att här jämför och utvärderar konsumenten informationen från steg två, samt 

sätter det i kontext till sitt behov för att finna det mest lämpade alternativet (Dahlén 

2017). Det kan finnas olika attribut som kommer att påverka hur konsumenten 

utvärderar en produkt. I forskningen utförd av Silayoi och Speece (2004) påvisas det 

exempelvis att bilder och former som används på en förpackning kan komma att påverka 

konsumenten i sitt val. Warde (2011) menar även att produktförpackningen används som 

ett element när det kommer till att uppfylla behov och fungerar som ett verktyg för att 

motivera konsumenter till ett köp. Det fjärde steget innefattar när ett beslut är taget och 

ett köp genomförs (Dahlén 2017). Det femte och sista steget mynnar ut i hur 

konsumenten utvärderar sitt val efter köpet är genomfört, det vill säga om konsumenten 

anser att det tillfredsställer deras behov eller inte.  

2.1.2 Nivå av engagemang 

En individs engagemangsnivå när det kommer till ett köpbeslut beror på hur viktigt 

köpet är för personen personligen (Fill 2011; Bell & Marshall 2003). Det går därför att 

dela in engagemangsnivå i två block: högt eller lågt engagemang (Fill 2011). Köpbeslut 

som innefattar mer risker räknas i stor utsträckning till högt engagemang, medan när det 

berör lågt engagemang anser individen att riskerna inte är lika omfattande (ibid 2011; 

Butkeviciene, Stravinskiene & Rutelione 2008). Vidare förklarar Bell och Marshall 

(2003) att mat kan klassificeras som en produkt med lågt engagemang. Fill (2011) menar 

på att det är individens egna känslor rörande ett köp som kommer påverka vilken 

engagemangsnivå som tillämpas. Vidare förklarar Silayoi och Speece (2004) vikten av 

att marknadsförare förstår vilka attribut som tilltalar de olika engagemangsnivåerna, för 

att kunna utforma en förpackningsdesign som är lämplig till respektive nivå.  
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När det kommer till högt engagemang är individen mer motiverad att söka information 

innan ett köpbeslut (Fill 2011). Det styrker Bell och Marshall (2003) när de menar på att 

individer med högt engagemang lägger mer tid på att planera och utvärdera alternativa 

produkter innan ett köpbeslut. Här genomgår individer en informationssökning på ett 

bredare plan, individen involverar extern information från exempelvis media och olika 

hemsidor (Fill 2011). Det för att skapa sig mer kunskap och därigenom bli tämligen 

säker på sitt val innan ett beslut fattas. Det bekräftas i Silayoi och Speece (2004) 

slutsats, där det framgår att konsumenter är mer benägna av information när de är högt 

engagerade i sina köpbeslut.  

Vid lågt engagemang söker inte individen efter några externa uppgifter, det krävs mindre 

information och individen i fråga förlitar sig på tidigare erfarenheter angående ett visst 

köp (Fill 2011). Bell och Marshall (2003) bekräftar även det då de menar på att individer 

med lågt engagemang lägger ner mindre tid på att söka information, då de anser att 

beslutet inte medför några större risker. Därav fattas ett köpbeslut snabbare till skillnad 

från processen för högt engagemang (Fill 2011). Ryynänen och Hakatie (2013) förklarar 

att förpackningsdesign är en viktig del när det kommer till matprodukter som är 

kopplade till lågt engagemang. Det medför att Silayoi och Speece (2004) argument blir 

allt mer relevant att se till när de menar på att visuella attribut, som form och bild på en 

förpackning, spelar en allt större roll när konsumenten är lågt engagerad i sitt köpbeslut. 

2.1.3 The elaboration likelihood model 

The elaboration likelihood model är enligt Fill (2011) en modell utvecklad i syfte att ge 

förståelse för hur olika nivåer av engagemang, i kombination med kognitiv och 

emotionell bearbetning av information, kan förändra konsumenters attityder. Petty, 

Cacioppo och Schumann (1983) beskriver hur en individs motivation till att bearbeta 

information beror till stor del på hur involverad individen är personligen i en produkt. 

Det påverkar även hur mycket energi som individen är villig att spenderar för att 

uppfylla ett specifikt behov (Maslow 1970 se Kotler 2011, 146). Vidare förklarar Fill 

(2011) att graden av motivation hos individen leder till antingen högt eller lågt 

engagemang, när det kommer till att ta in information för att vidare fatta ett beslut. 

Författaren beskriver hur modellen visar på två förbindelser där den centrala vägen 
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behandlar konsumenter vars engagemang är högt. Det medför att en större mängd av 

information krävs i form av hur väl produkten lämpar sig för individen innan ett 

köpbeslut (ibid 2011). Petty, Cacioppo och Schumann (1983) menar på att om 

informationen gällande produkten är relevant och tillräcklig kommer individen ställa sig 

positivt till budskapet. Fortsättningsvis förklarar författarna att om budskapet däremot 

inte är tillräckligt informativt och sviktar i att förmedla till konsumenten, kommer 

individen att utveckla en negativ inställning. Det andra ledet som Fill (2011) beskriver är 

när konsumenten tar den perifera vägen i brist på motivation. Det vill säga att nivån av 

engagemang när det kommer till att ta in information är låg, individen tar då ett 

köpbeslut baserat på emotionella band till meddelandets innehåll. Det kan exempelvis 

vara i form av en person som individen kan känna igen sig själv i eller ser upp till, vilket 

har en positiv inverkan på konsumenten och  köpbeslutet (ibid 2011). Det kan även som 

Solomon et al. (2016) nämner vara i form av förpackningar, då konsumenten har större 

intresse för kringliggande stimuli snarare än produkten i sig. Fortsättningsvis beskriver 

författarna hur individers vilja att köpa en produkt vid lågt engagemang till stor del 

handlar om hur marknadsförare lyckats skapa en attraktiv förpackning, eller använt sig 

av personer med stort inflytande på konsumenten. Vidare menar Silayoi och Speece 

(2004) att oberoende på konsumentens motivation och engagemangsnivå inför ett köp, 

kommer konsumenten påverkas av förpackningens visuella kommunikation.   

Figur 2.2 The elaboration liklihood model (Fill 2011, 241)  
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2.2 Män och kvinnors konsumentbeteende och preferenser 
Fugate och Phillips (2010) beskriver hur kön definieras som man samt kvinna och är 

biologiskt skapat, medan manligt och kvinnligt snarare syftar till individens egenskaper 

som person. Meyers-Levy (1991) beskriver att män och kvinnor ligger på olika nivåer 

när det kommer till att ta in samt bearbeta information. Vilken sorts information som 

värderas högst hos kvinnor samt män skiljer sig, då kvinnor tenderar att föredra mer 

information medan män prioriterar enkelheten i budskapet (Otnes & Tuncay Zayer 2012; 

Underhill 2010). Männen är inte lika benägna att studera varor medan kvinnor gärna 

bedömer och analyserar flera produkter mot varandra innan ett beslut fattas (Underhill 

2010).  

Vidare har kön kommit att bli ett starkt medel för demografisk klassificering inom 

många områden (Fugate & Phillips 2010). Tiderna har förändrats och det visar sig när 

det kommer till hur individer reflekterar över en produkts specifika könstillhörighet. 

Författarna beskriver hur män tenderar att dra sig till produkter som utstrålar manlighet, 

snarare än kvinnor som inte i lika stor mån söker könsrelaterade produkter. Solomon et 

al. (2016) hävdar även att män använder sig av produkter som betraktas vara manliga, 

det för att få bukt på den osäkerhet som ibland infinner sig när det kommer till deras 

karaktär. I en studie av Schnurr (2018) visar det sig att vilket kön konsumenten tillhör 

har ingen påverkan på individens utvärdering av produkten, utan det är snarare hur 

företag positionerar produkten i förhållande till funktionella och emotionella aspekter. 

Vidare betonas att kvinnor är mer emotionella än män (Hultén 2015), samt att män tycks 

vara förankrade till funktion då det finner det av intresse (Underhill 2010). Vikten av att 

förstå konsumenterna på djupet, hur de är som personer samt hur de ser på sig själva kan 

vara av värde i skapandet av förpackningar, för att tilltala och stärka deras identitet 

(Petersson McIntyre 2015d). Det som anses vara kvinnligt respektive manligt 

återspeglar inte alltid verkligheten av vad män och kvinnor prefererar. Att därför basera 

föreställningar att exempelvis visuell kommunikation som form skulle ägas av kön är 

därav en obefogad företeelse att bestämma (Petersson McIntyre 2015b).   

Schnurr (2018) beskriver att cirkulära former samt ljusa toner är kvinnliga signaler som 

ger förmån åt företag vars emotionella ställningstagande ska marknadsföras via 
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förpackningen. När funktionalitet ska förmedlas i förpackningsdesignen, är manliga 

mörka toner samt form vars struktur är trubbig till fördel. van Tilburg et al. (2015) 

betonar även att män är anknutna till mörka färger, medan kvinnor är anknutna till ljusa 

pastellfärger. Vidare styrker van Rompuy och Pruyn (2011) det med deras forskning om 

att raka och kantiga former anses vara manliga, samt att kurviga och runda former 

betraktas vara kvinnliga. Forskning visar att kvinnor i större utsträckning väljer färgerna 

rosa och lila samt att de tilltalas av färgen grönt, medan män föredrar olika varianter av 

blått (Ellis & Ficek 2001). Vidare visar en studie av Silver och Ferrante (1995) att män 

även tilltalas av färgen rött.  

Enligt undersökningen utförd av Pan och Schmitt (1996) framgår det att typsnitt som är 

mer kurviga och efterliknar handskriven text anses som kvinnligt, medan typsnitt som 

förknippas med manligt är raka i sin karaktär, som exempelvis typsnittet Helvetica. 

Studien av Pan och Schmitt (1996) styrks av forskning utförd av van Rompuy och Pruyn 

(2011) som även visar på att Helvetica betraktas vara förknippat med manlighet.  

2.3 Visuell kommunikation 

2.3.1 Synsinnet och perception 

Schmitt (1999) beskriver hur upplevelsebaserad marknadsföring har tagit över den 

tidigare traditionella marknadsföringen, där fokus ligger på konsumenten och individens 

helhetsupplevelse. Hultén (2015) betonar därav vikten av sinnesmarknadsföring, vilket utgår 

från de fem sinnena och ger konsumenten en minnesvärd upplevelse av konsumtionen. 

Synsinnet beskrivs enligt Hultén (2015) som det sinne varpå individen samlar in mest 

information via. Han beskriver begreppet visuell perception som ett sätt för individen att 

se samt uppfatta och tyda intryck för att skapa sig en helhet. Med hjälp utav synen kan 

människor se kontraster samt uppfatta skillnader i storlek och färg, vilket gör det möjligt 

att upptäcka visuella förändringar som sker exempelvis inom förpackningsdesign.  

Perception handlar om hur individer uppfattar stimuli, tolkar och därefter ger stimuli en 

mening (Solomon et al. 2016). Direkt när människor upplever ett intryck via synen 

startar en process i hjärnan som omedelbart omformulerar synintrycken till en visuell 
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uppfattning. På det sättet kan exempelvis produktens färg och form fånga människors 

uppmärksamhet snabbt. Därefter kommer stimuli att tolkas och ge mening till individen 

för att kunna skapa en helhetsbild över situationen (ibid 2015).  

För att ge en kort beskrivning hur perception-processen ter sig finns det tre steg att se 

till. Det första innefattar när människor genom ögon, öron, fingrar, mun eller näsa utsätts 

för ett stimuli som exempelvis färg eller doft (Solomon et al. 2016). Andra steget är 

vilken sorts uppmärksamhet ett visst stimuli får hos individen och det tredje handlar om 

hur människor tolkar samt ger mening till olika stimuli. Det ska påtalas att hur mycket 

konsumenten uppfattar och tolkar ett stimuli beror helt på individen och dess tidigare 

preferenser, samt vilket behov de upplever vid det specifika tillfället (Solomon et al. 

2016). Även kulturen kommer att påverka varje enskild individs uppfattning (Hultén 

2015; Solomon et al. 2016; Kotler 2011). Vidare bör marknadsförare se till var individen 

befinner sig rent geografiskt samt ålder, då även dessa faktorer kommer att ha en 

inverkan på individens uppfattning och referensramar (Kotler 2011). Det bekräftar även 

Hultén (2015) när han beskriver att kulturen inom ett samhälle kommer påverka 

individers sinnesintryck och därigenom deras uppfattning.  

2.3.2 Förpackningens roll 

Klimchuk och Krasovec (2012) förklarar att förpackningar från början var ett 

hjälpmedel för att på ett säkert sätt hantera samt transportera varor från en plats till en 

annan. Utvecklingen av typografi samt möjligheten att trycka informativ text och bild på 

papper har lagt grunden för dagens förpackningsdesign. Fortsättningsvis menar 

författarna på att i och med den industriella revolutionen så fick teknologin en riktig 

skjuts och maskiner gjorde det möjligt att i större skala massproducera. Möjligheten att 

marknadsföra med hjälp av visuell kommunikation var revolutionerande. Klimchuk och 

Krasovec (2012) beskriver att förpackningar blev ett konkurrensmedel för att särskilja 

sig på marknaden och fånga konsumenternas intresse, samt ett sätt att kommunicera 

produktens egenskaper. När självservicen introducerades i matbutiker blev designen av 

stor vikt, konsumenterna litade mer på vad förpackningen uttryckte snarare än vad 

försäljaren förmedlade.  
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Calver (2007) beskriver förpackningens utveckling från att vara ett funktionellt 

hjälpmedel till ett verktyg för att stödja produkten och dess försäljning vid köptillfället. 

Förpackningar formas med tiden och anpassas efter konsumenternas livsstil och behov, 

det för att underlätta och göra det lättillgängligt för kunden att konsumera. Det är av stor 

vikt att förpackningar utformas med omsorg när det kommer till dess estetiska uttryck, 

för att tillfredsställa samt skapa värde hos konsumenten (ibid 2007). En förpackning är 

mer än bara en funktionell förvaring för produkten, den förmedlar ett budskap samt 

fungerar som ett redskap för kommunikation mellan konsument och säljare (Warde 

2011). Vidare beskriver Underwood och Ozanne (1998) hur dagens förpackningsdesign 

verkar för att kommunicera och skapa band mellan konsument och varumärke, det med 

hjälp utav funktionella samt visuella och informativa attribut. Calver (2007) beskriver 

hur förpackningen ger information i sin helhet, det vill säga genom flera attribut såsom 

visuella uttryck, vikt och form. Butkeviciene, Stravinskiene och Rutelione (2008) 

benämner förpackningens visuella formspråk som icke-verbala, det vill säga att 

information och emotion förmedlas genom exempelvis form och färg. Fortsättningsvis 

beskrivs förpackningens verbala språk som mer informativ och intellektuellt riktat, 

vilket kan syfta till information om produkten. Berger (2011) redogör för hur 

förpackningen är ett komplement till produkten, som ger konsumenten en bild av 

produktens egenskaper. Calver (2007) förklarar vikten av att skapa sig en förståelse för 

kundens behov av information vid köptillfället, samt vad konsumenten attraheras av när 

det kommer till synen och den visuella kommunikationen.  

2.3.3 Form 

Calver (2007) förklarar hur arbetet med att utforma produkter och förpackningar är i 

ständig rullning, för att tillfredsställa konsumenten och dennes behov. Rams (2011) 

beskriver hur förpackningen och dess form spelar en betydande roll då konsumenten 

skapar sig en uppfattning om hur produkten ser ut, samt att det ger stöd för att skilja sig 

från konkurrenterna på marknaden. Fortsättningsvis förklarar författaren hur formen på 

en förpackning även kan vara ett hjälpmedel. Det i den mån att en förpackning vars form 

sticker ut gör att den blir minnesvärd för konsumenten, den blir då lätt att känna igen 

samt utmärker sig bland resterande produkter. I en studie av Westerman, Gardner, 

Sutherland, White, Jordan, Watts och Wells (2012) utfördes en undersökning på 
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förpackningar, resultatet  tyder på att den runda formen var mer attraktiv medan den 

raka formen var den som fångade konsumentens uppmärksamhet. Vidare förklara 

Velasco, Salgado-Montejo, Marmolejo-Ramos och Spence (2014) att former på 

förpackningar kan associeras till en specifik smak och därav hjälpa marknadsförare att 

promota olika produkter.  

2.3.4 Bild 

Några element som eder det ena eller det andra används i utformningen av 

förpackningar är fotografier och illustrationer (Rams 2011). Fotografier kan användas i 

syfte att visa produktens funktion, kvalitet samt för att ge konsumenten en bild av hur 

produkten kan komma till användning utan att förpackningen egentligen bryts (Rams 

2011; Calver 2007). Genom att använda fotografier i kombination med text ger det 

konsumenten en bredare förståelse för förpackningens budskap (Klimchuk & Krasovec 

2012). Rams (2011) menar på att fotografier även är ett sätt att skapa attraktion och 

väcka ett intresse hos konsumenten, genom att kommunicera samt ge upphov till 

känslomässiga reaktioner. Vidare beskriver han att inom livsmedelsbranschen är 

fotografier ett effektivt sätt att visa på kvalitet, samt attrahera smaklökarna hos 

konsumenten. Det kan även agera som en metod för att ge konsumenten alternativa 

tillagnings-möjligheter (ibid 2011; Klimchuk & Krasovec 2012). Bergström (2016) 

betonar vikten av att det i slutändan är betraktarens tolkning och uppfattning som ger 

mening åt en bild.  

Illustrativa bilder ger något overkligt en förutsättning att bli verklig (Rams 2011). En 

illustration beskrivs av Wigan (2008) som svårdefinierat då det tolkas olika mellan 

skilda individer. Illustrationer kan innefatta många olika beståndsdelar däribland 

fotografier, digitala verktyg samt handmålade motiv (Zeegen 2012). Rams (2011) menar 

på att illustrationer på förpackningar kan användas i syfte att attrahera men även 

informera. Det är ett verktyg som både genom realistiska illustrationer samt abstrakta 

kan förmedla produktens värde, det genom att ge konsumenten en förpackning med 

motiv som individen kan relatera till. Genom att skapa personliga förpackningar via 

illustrationer menar Rams (2011) att en serie av produkter kan kopplas samman och 

förenas med likvärdiga motiv. Det gör att de särskiljer sig gentemot andra liknande 
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produkter och konsumenten kan se det gemensamma sambandet. Fotografier och 

illustrationer kan kombineras, med hjälp av grafiska metoder kan fotografier 

manipuleras till en kreativ fantasi snarare än ett traditionellt foto (Rams 2011). 

Illustrativa bilder och fotografier är viktiga element på förpackningar för att fånga 

konsumentens intresse och tillfredsställa ögat, vilket ger möjlighet till att på ett effektivt 

sätt kommunicera ett budskap (Klimchuk & Krasovec 2012).   

2.3.5 Färg 

Edwards (2006) beskriver hur färgtonen ligger till grund för resultatet och visar vilken 

riktning färgen kommer att ta, därefter bestäms den så kallade valören som justeras på 

en skala från vitt till svart. Vidare förklaras intensitet som färgens styrka eller mättnad, 

vilket gör att färgtonen kan justeras från klar till dämpad. Författaren beskriver hur dessa 

tre aspekter utgör basen för hur en färg komponeras. Bergström (2016) påpekar att 

färgens betydelse och egenskaper är många, bland annat att informera, attrahera, skapa 

stämning, strukturera samt lära ut. Klimchuk och Krasovec (2012) beskriver färg som 

det första konsumenten ser när de möts av en förpackning, det agerar som ett verktyg för 

att identifiera och skilja på olika produkter. Berger (2011) nämner hur konsumenter 

använder sig av färg som ett orienteringsverktyg bland hyllorna och hur de söker sig till 

produkter vars färg är bekant. Grossman och Wisenblit (1999) menar på att individers 

kunskap om färger kommer genom associationer, det beroende på vad som anses vara en 

lämplig färg för specifika produkter men även baserat på deras tidigare erfarenheter. 

Calver (2007) beskriver färg som starkt kopplat till hur konsumenter förknippar 

specifika färger med varumärken och är även ett viktigt verktyg när det kommer till att 

särskilja sig från konkurrenter. Singh (2006) betonar vikten av att välja färg med omsorg 

och noga efterforskning av dess betydelse för individen, då det kan ge negativa effekter 

beroende på att associationer till färger skiljer sig. Fortsättningsvis beskriver Berger 

(2011) att hur individer förknippar färg kan skilja sig mellan olika kulturer, vilket 

företag bör ta i beaktning. Bohman och Hallberg (1996) förklarar färg som något 

individuellt där uppfattningen skiljer sig från person till person, det trots att trender gör 

försök att påverka individens färgperception. I en studie av Karppinen-Räisänen och 

Luomala (2010) visade det sig att färg agerar på tre plan när det kommer till 
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förpackningar, det skapar intresse och en visuell upplevelse samt kommunicerar med 

konsumenten. 

2.3.6 Typografi 

Typografi är ett hjälpmedel för att sända ett budskap, det finns överallt och är något som 

människor möts utav dagligen (Bergström 2016). Enligt Klimchuk och Krasovec (2012) 

beskrivs det som bokstavsformer vilket är det grundläggande kommunikationsverktyget 

för en produkt. Bergström (2016) betonar vikten i att förstå hur individer läser av 

typografi i bilder av ord, vilket gör att texten måste vara utformad på så vis att den är lätt 

att läsa. Rams (2011) förklarar vidare hur typsnitt har sin egen personlighet, vilket av 

individen blir fritt att tolka. Inom förpackningsdesign är typografi ett viktigt element då 

det förmedlar produktinformation till konsumenten (Klimchuk & Krasovec 2012). 

Calver (2007) beskriver hur individer skiljer sig åt när det kommer till hur mycket 

information som krävs på förpackningen, det blir då av stor vikt för företag att förstå vad 

konsumenten prioriterar i sitt val av produkt. 

2.3.7 Information 

Calver (2007) tydliggör för hur konsumenter skiljer sig i bearbetningen av information, 

vilket gör att centrala samt perifera budskap blir relevanta att se till. Berger (2011) 

beskriver hur det kommunikativa språket på en förpackning är av vikt då det informerar 

individen i valet av produkt, vilket blir av stor betydelse i konsumentens sökande bland 

hyllorna. Information på förpackningar kan enligt Silayoi och Speece (2004) ge 

konsumenten tillräckligt med uppgifter om produkten för att ta ett köpbeslut. Vidare 

beskrivs att det däremot kan bli för mycket information vilket gör att individen känner 

sig osäker. Det kan även bero på att texten som används på förpackningar många gånger 

är minimal vilket gör att det blir svårt att tyda vad som står. 

2.4 Hypoteser 
Tidigare forskning framhåller att när det kommer till visuell kommunikation går det att 

sätta det i relation till vad som anses vara kvinnligt och manligt (Schnurr 2018; van 

Tilburg et al. 2015; van Rompuy & Pruyn 2011; Pan & Schmitt 1996). Det har i sin tur 

lagt grunden för hypotes ett till sex.  
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H1: Kvinnor tilltalas mer av förpackningar med cirkulära former i jämförelse med 

kantiga former 

H2: Män tilltalas mer av förpackningar med kantiga former i jämförelse med cirkulära 

former 

H3: Kvinnor tilltalas av ljusa färger på förpackningen i jämförelse med mörka färger  

H4: Män tilltalas av mörka färger på förpackningen i jämförelse med ljusa färger  

H5: Män tilltalas av förpackningar med typsnittet Helvetica i jämförelse med typsnitt 

som är kursiva 

H6: Kvinnor tilltalas av förpackningar med typsnitt som är kursiva i jämförelse med 

typsnittet Helvetica 

Gällande nivå av engagemang visar tidigare forskning och teori att kommunikation 

påverkar konsumenterna i deras köpprocess, samt berör dem annorlunda beroende på 

engagemangsnivån och motivation (Silayoi & Speece 2004; Fill 2011; Dahlén 2017). 

Det gav i sin tur upphov till hypotes sju. 

H7: Kvinnor är mer benägna av information innan ett köp i jämförelse med män 

2.5 Teoretisk konklusion 
Med utgångspunkt från ovanstående teori framgår det att förpackningens visuella 

kommunikation är en viktig del när det kommer till att påverka konsumenten i deras 

köpprocess (Silayoi & Speece 2004). Utifrån denna aspekt presenteras 

köpbeslutprocessen utformad av Engel, Blackwell och Miniard år 1995 (se Dahlén 2017, 

33). Vidare framgår det att förpackningens visuella kommunikation kan betraktas som 

ett motiveringsverktyg för att attraherar konsumenter till ett köp, vilket leder till att 

konsumentens behov tillfredsställs (Warde 2011). Beroende på motivations- och 
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engagemangsnivå kommer den visuella kommunikationen att påverka konsumenterna 

olika i deras köpprocess (Silayoi & Speece 2004; Fill 2011).  Därav blir det relevant att 

se till teori rörande nivå av engagemang och The elaboration likelihood model (Fill 

2011).  

Av tidigare forskning rådande kvinnors och mäns uppfattning av icke-verbal 

information, framgår det att den skiljer sig åt (Schurr 2018; van Tilburg et al 2015; 

Rompuy & Pruyn 2011; Ellis & Ficek 2001; Pan & Schmitt 1996). Det klargörs även för 

skillnaden i nivå av engagemang mellan kvinnor och män (Meyers-Levy 1991). Vidare 

berörs teori angående synsinnet då det framgår att synen är det mest framträdande sinnet 

när det kommer till att samla in information (Hultén 2015). Det framgår att visuell 

perception hjälper individen att skapa sig en helhetsbild, samt att det med hjälp av 

visuell kommunikation går att urskilja förändringar som sker inom förpackningsdesign 

(ibid 2015). Det är viktigt att förstå vad konsumenterna attraheras av när det kommer till 

synsinnet för att förmedla rätt sorts visuell kommunikation (Calver 2007). Vidare för att 

bringa mer förståelse kring begreppet visuell kommunikation har teori rörande form, 

bild, färg och typografi använts. Det har gjorts i syfte att belysa hur den icke-verbala 

informationen kan användas på förpackningar. Vidare är det verbala språket på 

förpackningen en aspekt att betrakta i form av information om produkten (Butkeviciene, 

Stravinskiene & Rutelione 2008). Det blir relevant att se till teori angående perception 

för att tyda hur stimuli uppfattas, tolkas och bringar mening för individen (Solomon et 

al. 2016). Därav blir det relevant att se till forskning inom de områden som berörs, i 

syfte att stärka hypoteser som ämnar att ge svar till studiens frågeställning samt syfte.   
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3. Metod 
Kapitlet innefattar motivering till val av metod vilket tar stöd från teorin. Redogörelse 

för en kvantitativ metod med utgångspunkt i en deduktiv ansats motiveras. Urvalet 

presenteras där kvinnor respektive män står i fokus för undersökningen. Vidare redogörs 

för enkätens utformning samt formulering av frågor och dess teoretiska fäste. En tabell 

över operationaliseringen av begrepp visas samt beskrivning av SPSS vilket ligger till 

grund för analysmetoden.  

3.1 Vetenskapligt synsätt  
Det finns tre centrala synsätt att ta ställning till vid en forskningsstudie vilka benämns, 

hermeneutik, empirinära och positivism (Patel & Davidson 2011). Hermeneutik ter sig 

utifrån ett subjektivt sätt att förstå och tolka människors verklighet, samt språket som 

anses stå i centrum för kunskap och handling. Empirinära är en kombination av 

hermeneutik och positivism. Denscombe (2004) beskriver positivismen och dess 

naturvetenskapliga metod när det kommer till att studera realiteten i den bemärkelse att 

var sak har sin inverkan. Författaren påpekar synsättets objektiva bedömning i den mån 

att forskaren observerar verkliga företeelser utifrån redan existerande sociala fenomen. 

Teori blir relevant först när observationer kan styrka dess förekomst. Denna studie tar 

sin huvudsakliga grund i positivismen, då Bryman och Bell (2013) menar på att 

synsättet positivism lämpar sig vid kvantitativa studier. Författarna beskriver hur 

positivismen utgår från teoretiskt grundade hypoteser som därefter testas. Utformningen 

av hypoteserna för denna studie tar sin grund från teorin i syfte att prövas i ett verkligt 

kontext, vilket stärker argumentet att studien i huvudsak utgår från positivism som 

synsätt.   

3.2 Forskningsansats 
Forskning utgår från att i så stor mån som möjligt spegla realiteten med hjälp utav teori, 

där insamlad empiri ligger till grund för uppfattningen av den sociala verkligheten (Patel 

& Davidson 2011). Tre ansatser som eder det ena eller det andra tillämpas inom 

forskning benämns deduktion, induktion och abduktion. Studien tar sin utgångspunkt i 

en deduktiv ansats där teorin är central för området som ämnar undersökas.  
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Olsson och Sörensson (2011) förklarar  att en kvantitativ studie i flertal fall utgår från en 

deduktiv ansats. Det är något som i sin tur befäster valet av en deduktiv ansats för denna 

studie då en kvantitativ metod tillämpas. Bryman och Bell (2013) beskriver hur en 

deduktiv ansats har ett teoretiskt ursprung inom det valda ämnet, vilket forskaren 

formulerar ett antal hypoteser utefter. Dessa hypoteser ligger sedan till grund för de 

centrala begrepp som undersökningen ämnar att mäta. Vidare förklarar författarna att när 

data väl samlats in kan hypoteserna i sin tur verifieras eller avfärdas utifrån resultatet 

som framkommit. Denna studien utgår från redan befintlig forskning vilket gav upphov 

till de valda ämnet. Teori har studerats och ligger till grund för de hypoteser som 

utformats och ämnar undersökas i verklig kontext, något som enligt Olsson och 

Sörensson (2011) benämns hypotetiskt-deduktivt tillvägagångssätt. När datainsamlingen 

för denna studie färdigställts accepteras eller förkastas hypoteserna utifrån de resultat 

som framkommit, något som i sin tur kan ge stöd för teorin samt framtida forskning.  

3.3 Undersökningsmetod 
Eliasson (2013) betonar vikten i val av metod då tillvägagångssätten skiljer sig åt. Det 

blir då av betydelse att se till den teoretiska referensramen samt problemet som studien 

ämnar undersöka, för att se vilken metod som lämpar sig. Bryman och Bell (2013) 

nämner att det finns två forskningsmetoder att använda sig av för att genomföra en 

forskningsstudie, de benämns kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Den 

kvalitativa metoden används när forskaren vill studera och skapa en djupare förståelse 

över människors beteende inom en viss miljö (Bryman & Bell 2013; Patel & Davidson 

2011). Det utgår från forskningsobjektets perspektiv och därefter förankras den 

framtagna datan i teori. Medan den kvantitativa metoden utgår från teori, där hypoteser 

utformas för att sedan prövas i ett verkligt kontext (Bryman & Bell 2013). I en 

kvantitativ studie är det viktigt att en grundlig insamling av den teoretiska referensramen 

genomförs, då det kan vara svårt att tillägga något i efterhand (Eliasson 2013). Därav 

har denna studie jämfört forskning och teorier noga för att kunna skapa en stark teoretisk 

grund. Sju hypoteser har utformats efter den presenterade teorin som ämnar att ge svar 

på studiens frågeställning samt syfte. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) att en 

studie som vill presentera ett generaliserbart resultat. Det vill säga något som ämnar att 

användas i större utsträckning än enbart inom forskningsområdet som studien 
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undersöker, lämpar sig en kvantitativ metod. Det är även något som Holme och Solvang 

(1997) bekräftar när de skriver att en kvantitativ metod avser att undersöka på bredden. 

Denna studie syftar till att generera ett generaliserbart resultat som blir användbart för 

förpackningsföretag, samt att bidra med nya insikter vilket kan användas som stöd i ett 

företags utvecklingsprocess. Det stärker därav motivet till varför en kvantitativ metod 

lämpar sig för denna forskningsstudie.  

Den kvantitativa metoden inom forskning syftar enligt Patel och Davidson (2011) till att 

samla in data via mätningar, samt genom statistiska metoder för analys och omarbetning. 

De begrepp som används behöver vara mätbara för att skillnader eller samband ska 

kunna tydas utifrån teorin som presenteras (Bryman & Bell 2013). Begreppen som 

denna studie avser att mäta är visuell kommunikation och engagemang. Vidare förklarar 

Patel och Davidson (2011) att en kvantitativ metod ter sig bättre vid undersökningar som 

ämnar se till skillnader. Det gör att valet av en kvantitativ metod stärks, då studien avser 

att se om det finns skillnader mellan kön och hur de tilltalas av visuell kommunikation 

på förpackningar. Med ovanstående argument tycks den kvantitativa metoden vara mest 

lämpad för att ge svar till studiens frågeställning “Vilka skillnader finns mellan män och 

kvinnor gällande förpackningars visuella kommunikation? “. 

3.4 Datainsamling 
Andersen (2012) ger förklaring till primärdata i form av den information som forskaren 

själv samlat in. Primärdata innefattar ett flertal tekniker för att samla in information, 

varav en benämns frågetekniker och syftar till intervjuer och enkäter. I denna studie har 

primärdata samlats in via en enkätundersökning som ligger till grund för studiens 

resultat.  

Sekundärdata hänvisas till ursprungskällan vilket kan vara institutioner eller andra 

forskare (Andersen 2012). Sekundärdata i form av exempelvis redan befintlig forskning 

är enligt Andersen (2012) av vikt. Det ger stöd för relevansen av studien och de problem 

som undersökningen ämnar se till, samt att studien blir mer trovärdig med vetenskapligt 

stöd i grunden. Denscombe (2016) benämner ett antal offentliga dokument när det 

kommer till att samla in information till forskningsstudien, vilket innefattar böcker, 
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tidskrifter och statistik. I studien ligger litteratur samt vetenskapliga artiklar till grund 

för den teoretiska referensramen som behandlar ämnets undersökningsområden. Övriga 

källor i form av tidningar på internet har använts som stöd i bakgrund och 

problemdiskussion för förklaring till ämnets uppkomst.  

Jacobsen (2012) beskriver vikten i val av källor och huruvida de kan sägas vara 

tillförlitliga. När det kommer till dokument och källkritik finns ett antal olika aspekter 

att se till för granskning av dokumentets validitet (Denscombe 2016). Det innefattar 

autenticitet vilket syftar till om informationen är tagen från den ursprungliga källan och 

representativitet huruvida dokumentet är komplett. Innebörd hänvisar till innehållet och 

dess uttryck och trovärdighet, vilket avser vem som skrivit dokumentet samt vid vilken 

tidpunkt det skedde. Vidare menar författaren att det för tidskrifter finns några kriterier 

vilka kan vara relevanta att se till vid granskning av källor. Det innefattar tidskriftens 

livslängd, benämningen på tidskriften, förläggare samt om den är besiktigad av 

specialister inom området. Detsamma gäller för litteratur i form av böcker, de kan kollas 

utefter vilket förlag som gett ut boken samt antalet upplagor för att få en hint om 

behovet av den på marknaden (ibid 2016). Denna studie har i så stor utsträckning som 

möjligt utgått från ursprungskällan vid granskning av sekundärdata, för att öka 

validiteten hos studien. De tidningsartiklar som används i inledningskapitlet ämnar 

synliggöra ämnets problematik samt styrka relevansen för studiens undersökning. De 

vetenskapliga artiklar som ligger till grund för studiens teoretiska referensram har 

rannsakats utifrån relevansen för studiens ämne, samt granskats utifrån benämningen av 

tidskriften och vilken databas de hämtats från. 

Kritik kan vändas mot val av artiklar då nivå av rankning kan skilja mellan tidskrifterna. 

Trots skiljaktigheter anses de artiklar som använts skapa en gedigen grund för studien, 

samt att de ger stöd åt varandras forskning vilket tillsammans skapar en stark teoretisk 

referensram. Vidare har det presenterats vetenskapliga artiklar som publicerats vid ett 

tidigare skede som exempelvis Maslow 1943, där kritik kan riktas gentemot hur aktuell 

artikeln är i dagsläget. Diskussion har förts över dess angelägenhet för studien samt 

kritisk granskning av dess relevans. De framkom vara av värde för studien då artiklarna 
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visar på resultat som gett upphov till vidare forskning inom ämnet, samt de förändringar 

som visar sig genom årens gång.  

3.5 Population och urval 
I kvantitativa studier är generaliserbarhet ett begrepp som är av stor vikt (Bryman & 

Bell 2013). Det syftar till att resultatet som framkommer ska kunna representera en 

större del av populationen, utöver de specifika grupper av respondenter som deltagit i 

studien. Det är enligt Denscombe (2004) relevant att se till urvalsprocessen och huruvida 

de antal deltagande individerna kan representera en större skala. Jacobsen (2012) ger en 

generell uppfattning om hur stort antal respondenter som urvalet bör innefatta, där han 

beskriver 100 som en gräns att överstiga för att underlätta vidare analys. Antalet 

respondenter är något som i denna studie tagits i beaktning vid urval och vidare 

observation av statistiken under enkätens gång, för att uppnå en högre kvantitet av 

respondenter.  

Studien har bland annat utgått från ett kvoturval. Det syftar enligt Holme och Solvang 

(1997) till att i förhand bestämma antalet deltagande grupper utefter vilken karaktär de 

besitter, det kan ske i form av indelning i kön. Utifrån studiens undersökningsområde 

representeras deltagande individer av kvinnor, män samt annat alternativ, något som 

enligt Holme och Solvang (1997) kan benämnas kvoter. Eliasson (2013) beskriver hur 

det inom kvoturval strävas efter att fylla de kvoter som urvalet innefattar. Antalet 

kvinnor som svarade på undersökningen i denna studie översteg antalet män. Därav 

vidtogs åtgärder i form av att personligen ta kontakt med männen, för att få in svar som i 

så stor mån som möjligt kunde motsvara antalet kvinnor. Vidare beskriver Jacobsen 

(2012) att ett kvoturval ofta sker utifrån ett bekvämlighetsurval, något som syftar till att 

de kvoter som valts ut för studien utgörs av respondenter vilka finns nära till hands. Det 

är något som Eliasson (2013) benämner ett Icke-sannolikhetsurval, vilket tillämpats i 

denna studie i form av ett bekvämlighetsurval. Det har i undersökningen gjorts med 

hjälp av en enkät via internet, något som är lättillgängligt och även ger upphov till snabb 

spridning av formuläret. Det finns även en stor fördelning av åldrar på sociala medier då 

internet ständigt växer, vilket är en aspekt som tagits i beaktning för att få en större 

bredd på antalet deltagare.  
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Enkäten för studien är i form av en webbenkät som lagts ut via sociala medier, där 

respondenterna fritt har fått välja om de vill svara på formuläret. Vidare har det gjort att 

samtliga individer har getts möjlighet att delta. Dahmström (2011) benämner det som ett 

självurval, något som syftar till att inget sannolikhetsurval har gjorts utan individen får 

själv välja om denne vill delta i studien. Det kan ske genom webbenkäter där individen 

besöker någon form av hemsida, för att frivilligt svara på formuläret.  

3.6 Enkätutformning 
I denna studie har en enkät utformats vilken ligger till grund för insamlingen av data och 

vidare analys och diskussion. Enkäten har anpassats för en onlineundersökning, något 

som Bryman och Bell (2013) ger stöd för då det underlättar arbetet för omkodning av 

svarsalternativ. Vidare har den skickats ut på sociala medier i form av facebook då 

Dahmström (2011) beskriver hur en webbenkät kan delas på internet där individen själv 

får välja om den vill delta. Det kan många gånger ger snabba svar samt att forskaren kan 

följa statistiken över frågorna. Formuläret är utformat i Google Drives enhet Google 

Formulär vilket är ett verktyg för enkätundersökningar online (Bilaga 1).  

Bryman och Bell (2013) beskriver enkäter som ett liknande tillvägagångssätt som 

intervjuer, trots att utförandet skiljer sig dem emellan. En enkät medför ett större behov 

av tydlig formulering och utformning för att respondenten enkelt ska förstå frågorna, 

samt hur respondenten ska gå tillväga för att svara. Det menar författarna är av stor vikt 

då det inte finns en person ansvarig för studien närvarande för att ge stöd om 

frågetecken skulle uppstå. För att undvika ovan nämnda komplikationer tillämpas i 

denna studie en undersökning i förhand, en så kallad pilotstudie. Ett antal individer 

tillfrågades angående enkäten för att optimera utformningen av formuläret innan det 

skickades ut, samt att de tillfrågades gällande förpackningars visuella attribut. Studien 

ämnar att undersöka visuell kommunikation på förpackningar, vilket gör att 

förpackningen som presenteras i enkäten inte ska vara associerad till specifika visuella 

attribut. Valet att presentera en chokladförpackning i enkäten grundar sig på att 

individerna som tillfrågades inte associerade produkten till specifika visuella attribut. 

Bryman och Bell (2013) menar på att en pilotstudie är relevant vid enkätundersökningar 

för att i så stor mån som möjligt undvika felaktiga tolkningar, men även stärka 
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utförandet av undersökningen. Eliasson (2013) menar att en pilotstudie ger konstruktiv 

feedback på enkätens utformning, då de tillfrågade ser formuläret ur en annan vinkel.  

Enkäter har enligt Bryman och Bell (2013) fördelar i form av att dra ner på kostnader då 

det många gånger inte ger några större utgifter för forskaren, samt att enkäter kan 

skickas ut till ett större antal respondenter vid samma tillfälle. Bortfall är emellertid en 

viktig faktor att ta i beaktning vid utformningen av en enkät. Att klargöra för 

respondenterna vad studien syftar till, inte låta den ta allt för lång tid samt ge tydliga 

instruktioner om hur respondenten ska gå tillväga kan motverka ett större bortfall. 

Enkäten som utformats för studien utgår från att var fråga i sig är obligatorisk och går 

därav inte att hoppa över. Det gör att de bortfall som blir relevant i denna studie är de 

respondenter som inte valde att delta samt inte slutförde enkätens alla frågor. Jacobsen 

(2012) betonar även vikten i anonymitet hos respondenten, något som inte är ett lika 

stort problem vid enkätundersökningar. Enligt Bryman och Bell (2013) är etiska 

aspekter som anonymitet något var respondent bör tillfrågas om, samt att det i studiens 

resultat inte får förekomma utan samtycke från respondentens sida. Författarna 

benämner även diskussionen kring valet att delta i studien, något som är upp till 

respondenten att godta. Enkäten för undersökningen informerar om att respondeterna är 

anonyma och kommer därav inte i någon form nämnas vid namn. Vidare har formuläret 

delats på sociala medier något som gav möjlighet till ett fritt val att delta från 

respondentens sida. Inga påtvingade tillvägagångssätt har använts i denna undersökning. 

Vid utformningen av en enkät är formulering av frågor och svarsalternativ något som 

Bryman och Bell (2013) betonar. Enkäten för undersökningen består av 21 slutna frågor. 

Det menar Bryman och Bell (2013) ger svar som är lätt att sammanställa samt att det 

förenklar för respondenten om svar redan finns angivna på frågorna. Hagevi och Viscovi 

(2016) beskriver hur en likertteknik kan tillämpas vid en enkätutformning, där 

svarsalternativ ställs längs en skala med lika många positiva som negativa utfall. Det ger 

respondenten färdiga svarsalternativ för ett ställningstagande, samt att möjligheten för 

en neutral ståndpunkt ges. Svarsalternativen i enkäten utgår från en likertskala där 

respondeterna får svara mellan ett till sju, från instämmer inte till instämmer helt. 

Svarsalternativet fyra i skalan anses vara ett neutralt ställningstagande. Eliasson (2013) 
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menar i sin tur att enkäter även har ett antal aspekter att ta i beaktning, då det kräver 

noga valda tillvägagångssätt för att optimera utgången av frågorna. Författaren beskriver 

hur språket bör vara enkelt att förstå, enkäten får inte vara alltför tidskrävande samt att 

forskaren bör avstå från frågor som styr respondenten till ett visst svarsalternativ. 

Respondenterna i undersökningen får en sammanfattning av innehållet samt att de frågor 

som enkäten ämnar ge svar på är ställda i enkla termer. Det gör att forskarna undviker att 

svarande tolkar dessa fel. Olsson och Sörensson (2011) betonar även att tidigare 

forskning inom området är ett stöd i undersökningen, då redan befintliga tillförlitliga 

instrument för mätning kan finnas att tillgå. Denna studie har tagit stöd från modellen 

Teoretical consumer package communication utvecklad av Butkeviciene, Stravinskiene 

och Rutelione (2008). Det i syfte att bryta ner visuell kommunikation till användbara 

indikatorer, som kan användas i frågeformuläret för att mäta begreppet (bilaga 2). Vidare 

har frågor från Broderick och Mueller (1999) angående engagemang använts som stöd i 

utformningen av enkätfrågorna rörande engagemang.  

De två första frågorna i studiens enkät “Vad identifierar du dig som” och “Min ålder 

är”, syftar till kön samt ålder och ämnar ge en överskådlig bild av urvalet. Det vill säga 

hur många män respektive kvinnor och annat alternativ som deltagit, frågan angående 

ålder visar i sin tur på urvalets spridning. Det bör även nämnas att annat alternativ inte 

kommer behandlas vidare i studien, då syftet är att se till skillnader och likheter mellan 

män och kvinnor. Annat alternativ utgjordes av tre respondenter och är därav inte heller 

en majoritet för vidare undersökning. Vidare har 16 av de 21 frågorna tillhörande bilder, 

där svaren ämnar undersöka vad respondeterna anser som tilltalande när det kommer till 

form, bild, färg samt typsnitt. Bilderna skapades i Adobe Illustrator vilket är ett verktyg 

för vektorgrafik. De färger som använts är röd, grön, blå och lila där varje färg 

representerar en fråga med en intensitetsnivå på 55 vilket hänvisar till de mörka 

färgerna, samt en på 120 som refererar till de ljusa färgerna. I syfte att mäta om mörka 

respektive ljusa färger påverkar könens val av förpackning. Färgkoder följer i bilaga 3.  

3.7 Operationalisering 
Operationalisering handlar om att bryta ner begrepp som studien ämnar att pröva 

(Eliasson 2013). Med utgångspunkt från teorin beslutas vilka begrepp som kan användas 

!28



för att utforma mätbar data som ämnar att ligga i fokus genom hela studien. Därför 

behöver forskarna från start klargöra hur begreppen är tänkta att mätas, för att det ska 

vara av värde att undersöka. Begreppen behöver vara tydliga för att i så stor utsträckning 

undvika att misstolkningar sker, samt underlätta för vidare forskning inom ämnet (ibid 

2013). I denna studie har hypoteser utformats med grund i teorin som presenteras. De 

begrepp som har operationaliserats är visuell kommunikation och engagemang som 

ämnar ge svar på studiens forskningsfråga och syfte. Operationalisering sker genom att 

bryta ner begreppen till variabler (Andersen 2012), för att sedan bryta ner till indikatorer 

vilket gör det mätbart (Bryman & Bell 2013). Begreppet visuell kommunikation är svårt 

att definiera i sin helhet, därför har det brutits ner till variablerna bild, form, färg och 

typsnitt. Indikatorer till färg utgörs i denna studie av färgerna lila, röd, blå och grön.  

Nedan redogörs en tabell över studiens enkätfrågor och vilken källa som de tar sitt 

ursprung ifrån. Frågorna “Färgen på denna förpackning tilltalar mig”, “Jag tilltalas av 

denna förpackning” samt “Denna förpackning tilltalar mig” återupprepas flera gånger 

på grund av att de mäter samma variabel. De flertalet frågor ämnar även att fånga flera 

variabler i en fråga, vilket gör att de behöver vara identiska. Butkeviciene, Stravinskiene 

och Rutelione (2008) figur: Teoretical consumer package communication, har använts 

som stöd för att bryta ner begreppet visuell kommunikation, se bilaga 2. Det ska betonas 

att hela figuren inte har använts då den i sin helhet är väldigt omfattande. Valet att 

fokusera på den icke-verbala informationen, form, bild, färg och typografi, samt verbal 

information i form av innehållsförteckning gjordes med avseende på studiens tidsaspekt. 

Det ansågs även vara de väsentliga delarna att undersöka på förpackningen för att kunna 

svara på studiens frågeställning och syfte. Vidare har Broderick och Mueller (1999) 

frågor som berör engagemang använts som grund i utformandet av enkätfrågorna, vilka 

är tänkta att mäta begreppet engagemang.   
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Begrepp: Visuell kommunikation 
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Begrepp: Engagemang 

3.8 Analysmetod 

3.8.1 SPSS 

För att analysera svaren från enkätundersökningen används programmet, Statistical 

Package for the Social Sciences, även förkortat SPSS (Bryman & Bell 2013). Genom 

programmet finns det olika analysmetoder att välja mellan för att kunna transkribera 

datan till användbara tabeller som ligger till grund för studiens resultat, analys och 

diskussion samt slutsats. Innan de verbala svaren från enkäten förs in i SPSS behöver 

alla svar kodas om till siffror, det görs via ett kodningsschema (Bryman & Bell 2013).  I 

denna studie har Excel använts som ett verktyg för att koda om exempelvis  Kvinna=0, 

Man=1 och Annat alternativ= 2. Frågorna tre till sju utgår från en likertskala mellan 1-7 

och behöver därav inte kodas om innan svaren förs in i SPSS.  

Nedan presenteras kortfattat de olika stegen som utförs i SPSS för att få fram användbar 

data till studien. Inledningsvis används analysmetoden frekvenstabell som beskriver hur 

många respondenter som medverkar i undersökningen. Vidare framställs en tabell som 

beskriver vilken spridning det är på respondenternas åldrar samt medelåldern. Därefter 

används Cronbach alpha för att se till reliabiliteten i studien. Det sista steget som 
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genomförs är användning av analysmetoden ANOVA för att ställa variabler mot 

varandra,  samt se om resultaten tyder på en signifikant skillnad eller inte.  

3.8.2 Frekvenstabell 

En frekvenstabell används för att få en överskådlig blick över hur många som totalt har 

medverkat i forskningsstudien (Bryman & Bell 2013; Pallant 2013). Vidare visas siffror 

och procentsatser på hur många från varje enskild grupp som har deltagit i 

undersökningen. Valet att först göra en frekvenstabell gjordes för att konstatera att 

studien nått urvalet, män och kvinnor, samt fastställa hur många respondenter som 

representerar varje kön.   

3.8.3 Cronbach alpha 

För att se hur stark reliabilitet datan har, går det att mäta genom Cronbach alpha i SPSS 

(Pallant 2013). Cronbach alpha mäter om frågor rörande samma ämne samverkar med 

varandra eller om de mäter olika saker. Om Cronbach alpha visar en siffra som är över 

0.7 betyder det att frågorna samverkar med varandra, vilket är positivt. Fall där siffran 

blir lägre än 0.7 kan i viss utsträckning korrigeras genom att ta bort den fråga som inte 

samverkar med de andra, för att nå ett högre reliabilitetsmått (Pallant 2013). Studien i 

fråga använder sig av Cronbach alpha för att bedöma om frågorna som används i 

enkäten samverkar med varandra på ett positivt sätt, eller om det behövs korrigeras för 

att ett högre mått av reliabilitet ska uppnås. Enstaka tabeller rörande Cronbach alpha 

kommer att presenteras i kapitlet 4. Resultat och tas vidare upp under kapitel 5. Analys 

och diskussion.  

3.8.4 ANOVA 

Innan en analysmetod väljs ut är det av vikt att jämföra de olika metodernas färdigheter 

för att framställa relevant data för studien, det för att underlätta utförandet av 

diskussionen (Pallant 2013). ANOVA används i denna studie för att analysmetoden gör 

det möjligt att ställa flera variabler mot varandra. Därav går det att undersöka om det 

finns skillnader eller likheter mellan hur kvinnor och män tilltalas av en förpacknings 

visuella kommunikation. Det gör det möjligt att ställa variabler mot varandra för att 

vidare utläsa om de påverkar varandra. Vidare nämner Pallant (2013) två skilda sätt att 
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använda ANOVA där den ena syftar till att mäta mellan olika grupper, medan den andra 

syftar till att samma deltagare tillfrågas samma frågor under olika tidsperioder eller 

omständigheter. Denna studie mäter mellan olika grupper, då de respondenter som 

medverkar varierar och samma respondent tillfrågas inte upprepade gånger. 

  

Pallant (2013) beskriver hur ANOVA kan användas i syfte att mäta interaktionseffekter 

mellan olika variabler men inom samma grupp. Med interaktionseffekt menar Pallant 

(2013) att en variabel har större inflytande än den andra. Det används i denna studie med 

utgångspunkt i One-way ANOVA där män samt kvinnor ställs mot variablerna form, bild, 

färg, typsnitt och engagemang. En interaktionseffekt har utifrån uppställda tabeller 

kunnat mätas inom grupperna män respektive kvinnor. Interaktionseffekter ligger i 

skillnaden att könen tenderar att föredra exempelvis en form framför en annan, snarare 

än skillnaden mellan könen. Det vill säga att kvinnor mer än män tenderar att föredra en 

specifik form. Det kan utläsas i konfidensintervallet inom de olika grupperna, där de 

intervall som inte överlappar tyder på en interaktionseffekt.  

3.8.5 Statistisk signifikans 

Det är svårt att avgöra om urvalet som deltagit i en studie kan säga något om en hel 

population (Bryman & Bell 2013). För att minska risken att ett felaktigt resultat 

presenteras används måttet statistisk signifikans. Det måttet berättar om resultatet går att 

generalisera på en hel population, samt hur stark validiteten är för studien. Den 

statistiska signifikansen kan enligt författarna i studiens fall avgöra hur trovärdig datan 

är, samt om det går att generalisera resultatet på den presenterade populationen. Vidare 

behöver studien bestämma vilken signifikansnivå som ska användas för att hypoteser 

antingen kommer att förkastas eller accepteras (Bryman & Bell 2013). Den vanligaste 

statistiska signifikansnivån som anses acceptabelt för samhällsvetenskapliga forskare, är 

värden som visar på siffror mindre än 0,05. Vidare ämnar denna studie utgå från en 

statistisk signifikansnivå på 0,05, för att på så vis kunna framhålla vilka hypoteser som 

kommer att förkastas eller accepteras.  
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3.8.6 Sammanställning av SPSS 

Det har i syfte att förstå studiens utfall analyserats kring de resultat som framkommit 

från SPSS tabellerna, samt huruvida det kan kopplas till berörd teori. Vidare har det 

framförts en diskussion angående vad som gav upphov till studiens utfall. Det har med 

utgångspunkt i att besvara hypoteserna analyserats samt diskuterats kring engagemang, 

form, bild, färg och typsnitt, vilka enkätens frågor syftade till. Det har vidare genererat 

en slutsats där studiens hypoteser accepteras eller förkastas utifrån analys samt 

diskussion av resultatet. Vidare hänvisas till kapitel 5. Analys och diskussion samt 

kapitel 6. Slutsats.  

3.9 Kvalitetsmått 
Reliabilitet och validitet syftar framförallt till huruvida kvaliteten på de indikatorer som 

avser mäta studiens centrala begrepp är tillförlitliga och trovärdiga (Bryman & Bell 

2013). Dessa två mått är inom forskning beroende av varandra, om studien inte är 

trovärdig kan den heller inte vara valid i fråga om mätning av begrepp. Vidare hänvisas 

till kapitel 7.1 för implikationer kring studiens metodval, något som berör 

kvalitetsmåtten. 

3.9.1 Reliabilitet  

Reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2013) ett begrepp att se till vid kvantitativa 

forskningsmetoder, vilket står för hur trovärdig studien är i fråga om resultatet skulle te 

sig lika om undersökningen utfördes igen. Det tar sin grund i mätningen och till vilken 

grad de mått som undersökningen använder sig av är tillförlitliga. Författarna menar att 

det finns tre olika beståndsdelar att förhålla sig till inom reliabilitet vilka benämns 

stabilitet, internbedömarreliabilitet samt intern reliabilitet, varav två blir relevant för 

denna undersökning. Vidare beskrivs interbedömarreliabiltet vilket syftar till att 

klassificera frågor vilka respondenten har fått svara fritt på, det vill säga öppna frågor. 

Interbedömarrelibilitet blir inte relevant att se till i denna studie, då inga öppna frågor 

använts i den mån att de var i behov av att kategoriseras. Bryman och Bell (2013) 

benämner stabilitet som har att göra med hur solida studiens mått är, om resultatet skulle 

te sig detsamma vid ett annat tillfälle. Stabilitet är något som för denna studie blir 

relevant att nämna, då forskarna ger vidare angivelser om hur studien gått tillväga för att 
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undersöka ämnesområdet. Det ger möjlighet för framtida forskning att tillämpa studiens 

undersökningsmetod för att se om den skulle te sig densamma vid en annan tidpunkt.  

  

Intern reliabilitet syftar till flertalet indikatorer som mäter ett begrepp och huruvida de 

stämmer överens med varandra (Bryman & Bell 2013). För att studien ska bli trovärdig i 

fråga om reliabilitet, är det enligt Eliasson (2013) av vikt att mäta de begrepp som 

undersökningen syftar till med hjälp utav flera indikatorer. Det vill säga att fler än en 

fråga syftar till ett och samma begrepp. Med hjälp utav verktyget Cronbach alfa kan ett 

värde för reliabiliteten studeras, genom att mäta i vilken grad de olika indikatorerna för 

ett begrepp är sammankopplade (Olsson & Sörensson 2011). Det är något som nyttjades 

i denna studie för att mäta reliabiliteten innan det vidare fördes in i ANOVA, för att mäta 

signifikansnivån. Olsson och Sörensson (2011) beskriver hur ett värde på 0,7 är gränsen 

för att det ska accepteras som reliabelt. Det är något som tagits i beaktning i studien trots 

att värden som understigit godtagits i de fall då det sågs till interaktion mellan grupper. 

3.9.2 Validitet 

Validiteten syftar till kvaliteten av den insamlade datan, samt hur verklighetstroget 

resultatet ter sig utifrån relevansen av presenterad teori som studien tar stöd från 

(Denscombe 2004). Enligt Bryman och Bell (2013) handlar validitet om uppfattningen 

när det kommer till om indikatorerna är anpassade för att mäta de begrepp som studien 

syftar till. Författarna beskriver begreppsvaliditet som måttets reliabilitet, det vill säga 

om de mått som tagits fram är trovärdiga för att mäta studiens begrepp. Jacobsen (2012) 

förklarar hur begreppsvaliditet kan besiktigas i form av att svarande får se till 

operationaliseringen och utifrån den avgöra huruvida de tycker sig se en konformitet 

mellan begrepp och frågor. I denna studie tillfrågades möjliga respondenter att se över 

de frågor och begrepp som studien avser. Det i syfte att få svar på om de frågor som 

enkäten innefattade skulle te sig relevanta för att mäta undersökningens centrala 

begrepp, något som avser begreppsvaliditet. Genom att tillfråga bildade personer inom 

ämnet kan frågornas relevans bekräftas, samt de indikatorer som syftar till begreppen 

något som benämns ytvaliditet (Denscombe 2004). Studiens frågor och indikatorer har 

formulerats samt justerats utifrån diskussion med personer som varit insatta i arbetet 

under studiens gång, samt har vidare kunskap inom området.   
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4. Resultat 
I kapitlet presenteras relevanta tabeller från SPSS, vilka visar på studiens resultat. En 

beskrivning av tabellerna och utfallet ger en överskådlig bild inför kommande analys 

och diskussion. Vidare är strukturen över kapitlet upplagd utifrån uppställningen i 

teorin, där ANOVA utgår från en signifikansnivå på 0,05. 

4.1 Urval och spridning 

I frekvenstabellen går det att utläsa att 224 respondenter har medverkat. De 224 

respondenterna innefattas av 131 kvinnor, 90 män och 3 annat alternativ. Annat 

alternativ kommer vidare inte diskuteras på grund av att studien inte ämnar att analysera 

denna grupp av individer. Därav kommer det totala antalet respondenter som diskuteras 

vidare utgöra en summa på totalt 221 respondenter, sett till antalet kvinnor och män.   

Tabellen ovan presenterar vilken spridningen det har varit på respondenternas åldrar. Det 

går att utläsa att den yngsta är 15 år, den äldsta som deltagit är 70 år samt att 

medelåldern uppgår till 32,48. Vidare visar tabellen på en spridning på 12,401, vilket 

kan anses positivt då högre siffror tyder på större spridning och därav blir studiens 

resultat mer generaliserbara.  
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4.2 Engagemang  

 

I tabellen ovan har kvinna och man ställts mot frågorna 21. Jag köper vanligtvis samma 

choklad respektive fråga 20. När jag köper choklad jämför jag olika alternativ. Trots att 

signifikansnivån på 0,568 samt 0,206 inte visar på en signifikant skillnad mellan könen 

så visar ovanstående tabell på interaktionseffekter inom könen kvinna respektive man. 

Det är något som kan utläsas i tabellen då konfidensintervallen inte överlappar varandra 

inom respektive kön.  

4.3 Fyrkantig - och rund form
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I de två ovanstående statistiska tabellerna uppställda utifrån Cronbach alpha, har frågor 

angående en fyrkantig form samt en rund form på förpackningen tagits fram. Det gör att 

reliabiliteten kan mätas samt ser till vilken grad dessa frågor mäter samma sak. Värdet 

visar på 0,691 och 0,652 vilket inte når upp till gränsvärdet för reliabilitet på 0,7, trots 

det har vidare analys av signifikansnivån gjorts i ANOVA. 

 

Tabellen visar en signifikant skillnad mellan könen för både fyrkantig form på 

förpackningen med en signifikansnivå på 0,026, samt en rund form på förpackningen 

med ett värde på 0,041. Vidare visar konfidensintervallet på en mindre överlappning, 

något som kan anses minska reliabiliteten för signifikansnivån. 
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4.4 Bild och icke bild
 

 

ANOVA tabellen som presenteras ovan visar ingen signifikant skillnad mellan könen 

och icke bild vilket kan utläsas av värdet 0,154, något som överstiger accepterad 

signifikansnivån på 0,05. Det är däremot inom bild ställt mot man samt kvinna en 

signifikant skillnad på 0,037, vilket i konfidensintervallet kan ses inom gruppen män. 

Det tyder på att män i större grad föredrar bild på förpackningen snarare än icke bild.  

4.5 Gruppering ljusa och mörka färger
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De två ovanstående tabellerna uttagna i Cronbach alpha syftar till ljusa samt mörka 

färger på förpackningen. Frågor relaterade till de olika färg grupperingarna har ställts 

upp var för sig för att se till dess reliabilitet. Värdet visar på 0,740 för ljusa färger samt 

0,719 för mörka färger, vilket uppnår gränsvärdet på 0,7. Ljusa färger har 4 frågor som 

syftar till att mäta variabeln medan mörka färger endast bistås med 3. Det är ett 

medvetet val då värdet för reliabiliteten hos mörka färger understeg gränsvärdet på 0,7 

vid 4 frågor relaterade till variabeln. Det visade sig att fråga nummer 5. Färgen på denna 

förpackning tilltalar mig sänkte värdet, vilket gav skäl till att utesluta denna fråga. Vid 

vidare analys i ANOVA visade grupperingen ljusa färger ett värde på 0,124 och 

grupperingen mörka färger uppgick till 0,432. Det övergår gränsvärdet på 0,05 och är 

därmed inte signifikanta. 

4.6 Rakt- och kursivt typsnitt
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Tabellerna i ANOVA visar ett signifikant värde på 0,045 för kursivt typsnitt ställt mot 

man samt kvinna och 0,016 för rakt typsnitt ställt mot man samt kvinna. 

Konfidensintervallet mellan könen visar inte på någon signifikant skillnad, däremot 

påvisas en interaktionseffekt inom kvinnor respektive män. Det går i ANOVA tabellen 

ovan att utläsa att kvinnor föredrar kursivt typsnitt i jämförelse med ett rakt typsnitt. Det 

beträffar även männen som prefererar det kursiva typsnittet i jämförelse med ett rakt 

typsnitt. Trots signifikanta värden för både kursivt samt rakt typsnitt ter sig skillnaden 

mellan kvinnor och män vara liten, då intervallen med mindre marginal överlappar 

varandra. Det gör att resultatet inte med säkerhet kan generaliseras.  
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel presenteras hypoteserna i relation till resultaten. Vidare förs en analys 

samt diskussion över utfallet och dess anknytning till berörd teori. Strukturen följer 

ordningen utefter presenterad teori och resultat. 

5.1 Engagemang 
I det följande presenteras analys och diskussion med avseende på engagemang vilket 

berör hypotes H7: Kvinnor är mer benägna av information innan ett köp i jämförelse 

med män. 

Fill (2011) talar om två skilda vägar när det kommer till att ta in och bearbeta 

information, vilka skiljer sig i nivå av engagemang. Vidare visar forskning på att män 

och kvinnor tenderar att ha olika nivå av engagemang när det kommer till att ta in 

information (Meyers-Levy 1991). I denna studie påträffas ingen signifikant skillnad i 

engagemangsnivån hos könen, när man och kvinna ställs mot frågorna ”Jag köper 

vanligtvis samma choklad” och ”När jag köper choklad jämför jag olika alternativ". 

Det bör dock påpekas att det i denna undersökning finns vissa interaktionseffekter inom 

respektive kön. Det visar sig att en stor del av de kvinnor som medverkat anser sig 

utvärdera olika alternativ innan de genomför ett köp. Det gäller även för män då fler 

anser sig se till andra alternativ i val av produkt snarare än att utgå från tidigare köp. 

Trots att det inte visar på någon signifikant skillnad mellan könen går det att reflektera 

över hur Hultén (2015) beskriver kvinnor som mer emotionellt lagda. Vidare beskriver 

Fill (2011) hur individer vid lågt engagemang tar beslut baserat på emotionella aspekter. 

Det ger i sin tur en indikation på att kvinnor skulle vara lågt engagerade, vilket denna 

studie invänder mot då kvinnor kan anses vara högt engagerade utifrån deras utvärdering 

av alternativa produkter. Det går däremot att knyta an till Underhill (2010) som förklarar 

hur kvinnor studerar och utvärderar produkter innan de fattar ett beslut. Det är något 

som går i anda med högt engagemang vilket Bell och Marshall (2003) beskriver som att 

planera och utvärdera alternativ vid ett köpbeslut. Även Otnes och Tuncay Zayer (2012) 

menar på att kvinnor i större mån föredrar information snarare än ingen alls, vilket 

denna undersökning ger en indikation på.  
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Studien visar på att en stor del av de män som deltagit ser till alternativa produkter innan 

sitt val. Det motsäger beskrivningen av män och deras prioritering i enkelheten att tillgå 

information (Otnes & Tuncay Zayer 2012), något som kopplas till lågt engagemang som 

Fill (2011) beskriver inte eftersträvar lika mycket information som vid högt 

engagemang. Motivationen att söka samt processa information syftar enligt Fill (2011) 

samt Silayoi och Speece (2004) till högt engagemang, vilket både män och kvinnor kan 

kopplas till utifrån resultaten av denna undersökning. Det i den mån att både män och 

kvinnor visar sig jämföra olika alternativ i sitt val av produkt. Trots att det i tidigare 

forskning har visat på skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till nivå av 

engagemang, samt behovet av information. Tyder denna studie på att det inte finns 

någon signifikant skillnad mellan könen. Det kan i sin tur finnas flera faktorer som 

spelar in när det kommer till de skilda resultaten. Solomon et al. (2016) benämner de 

fem stegen inom köpbeslutsprocessen som behovsidentifikation, informationssökning, 

alternativ utvärdering, köp samt utvärdering efter köp. Det innefattar i sin tur alternativ 

utvärdering vilket sker oavsett engagemangsnivå. Det betonar Dahlén (2017) då han 

beskriver att konsumenten oavsett nivå av engagemang genomgår de fem steg som 

köpprocessen innefattar, samt att det vid lågt engagemang sker fast under en kortare 

tidsperiod. Det kan därav vara svårt att med säkerhet säga vilken nivå av engagemang 

kvinnor respektive män innehar utifrån resultatet av denna studie. 

5.2 Form 
I det följande presenteras analys och diskussion med avseende på form vilket berör 

hypotes H1: Kvinnor tilltalas mer av förpackningar med cirkulära former i jämförelse 

med kantiga former, samt hypotes H2: Män tilltalas mer av förpackningar med kantiga 

former i jämförelse med cirkulära former.  

Tidigare forskning visar på att cirkulära och kurviga former anses mer kvinnliga medan 

raka former betraktas vara mer manliga (Schnurr 2018; van Rompuy & Pruyn 2011). 

Resultaten som utvunnits från ANOVA tyder i denna studie på att det finns en 

signifikant skillnad mellan könen när det kommer till form. Denna studie kan trots det 

inte tillföra nya resultat som tyder på att kvinnor faktiskt prefererar kurviga former, 

vilket anses vara associerat med kvinnligt. På samma sätt går det inte att konstatera att 
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män föredrar raka former som anknyter till manligt, då tabellen tyder på att män tenderar 

att föredra både rund samt rak form i större mån än kvinnor. Utifrån resultaten går det att 

knyta an till uttalandet av Peterson McIntyre. Hon beskriver att det som anses vara 

kvinnligt och manligt inte alltid återspeglar verkligheten när det kommer till vad som 

tilltalar män och kvinnor (Peterson McIntyre 2015b), vilket resultaten påvisar. Vidare 

går det utifrån resultaten att diskutera kring teori av Fugate och Phillps (2010) angående 

att män tenderar att dra sig till könsrelaterade produkter. Det är något som motsäger 

studiens resultat, då män anses preferera både fyrkantig form samt rund form på 

förpackningen. Det är i sin tur något som Schnurr (2018) och van Rompuy & Pruyn 

(2011) betonar vara associerat som en manlig respektive kvinnlig form. Vidare går det 

att reflektera över vad Petersson McIntyre (2015c) betonar angående hur en form inte 

kan förmodas tillhöra ett visst kön. Det kan vara en bidragande faktor till varför 

resultatet inte överensstämmer med teorin. Det behöver inte tyda på att resultaten från 

tidigare forskning är felaktig, utan det kan bero på att tidigare forskning har fokuserat på 

att studera vad konsumenter uppfattar som kvinnliga och manliga produkter. Denna 

studie syftar i sin tur till att undersöka vad kvinnor och män i själva verket prefererar. 

Det är något som kan ha påverkat resultatet, varpå det inte går att dra några allmänna 

slutsatser att kvinnor tilltalas av runda former och män av kantiga former. 

Det ska även betonas att värdena i tabellerna för Cronbach alpha inte överstiger 0,7, 

vilket är att eftersträva för en högre reliabilitet. Trots det gjordes valet att ta med 

tabellerna utifrån att form för studien är en relevant variabel att undersöka, samt att 

värdena i Cronbach alpha inte låg långt ifrån 0,7. Det är något som i efterhand kan anses 

vara en bidragande faktor till att ifrågasätta hur tillförlitligt resultatet är.  

5.3 Bild 
I det följande presenteras analys och diskussion med avseende på bild vilket berör 

hypotes H7: Kvinnor är mer benägna av information innan ett köp i jämförelse med 

män. 

Icke- bild har i ANOVA ställts mot man samt kvinna, vilket inte visar en signifikant 

skillnad mellan könen. Däremot framgår det att bild ställt mot man och kvinna utgav en 
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signifikant skillnad. Det pekar inte på en skillnad mellan könen men en högre 

interaktion mellan man och bild, något som tyder på att män i större utsträckning 

föredrar bild på förpackningen snarare än utan bild. Vidare beskriver Silayoi och Speece 

(2004) hur bild har stor betydelse då konsumenten är lågt engagerad i sitt köpbeslut. Det 

säger i sin tur emot de resultat som i denna studie visar på att män till stor del jämför fler 

alternativ vid köp, något som kan kopplas till högt engagemang där motivation till att 

bearbeta information är högre (Fill 2011). I denna studie visar det på att mäns 

engagemangsnivå tenderar att vara både hög i utvärderingen av flera alternativ, samt låg 

då de föredrar bild som kan anses vara av vikt vid lågt engagemang. Det är något som 

inte är signifikant men kan ses som en interaktionseffekt inom variabeln man. Det är 

därav svårt att tyda vad bild på förpackningen egentligen bidrar till när det kommer till 

de skilda engagemansnivåerna, då bild även är en informationskälla i sig. Det är något 

som kan kopplas till Rams (2011) beskrivning, hur illustrativa bilder på en förpackning 

både informerar och tilltalar konsumenten. Vidare kan paralleller dras till Klimchuk och 

Krasovec (2012) som förklarar vikten av bilder när det kommer till att skapa intresse hos 

konsumenten, samt att det agerar som ett slagkraftigt kommunikationsverktyg. Det kan 

på så sätt vara svårt att dra en generell uppfattning om att de män som medverkat i 

studien är lågt eller högt engagerade i sitt köpbeslut. Vidare anses enkätfrågor rörande 

bild samt engagemang behöva vara mer omfattande, för att med säkerhet kunna uttrycka 

sig angående frågan.    

5.4 Färg 
I det följande presenteras analys och diskussion med avseende på färg vilket berör 

hypotes H3: Kvinnor tilltalas av ljusa färger på förpackningen i jämförelse med mörka 

färger, samt hypotes H4: Män tilltalas av mörka färger på förpackningen i jämförelse 

med ljusa färger. 

Genom ANOVA har män och kvinnor ställts mot mörka samt ljusa färger, det på grund 

av att forskning säger att ljusa färger anses vara mer kvinnligt medan mörka färger 

betraktas som manligt (Schnurr 2018; van Tilburg et al. 2015). Kulörerna röd, blå, lila 

och grön används i studien för att tidigare forskning visar på att kvinnor och män 

föredrar färgerna olika (Silver & Ferrante 1995; Ellis & Ficek 2001). Varje kulör bidrar 
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med en mörk och en ljus färg, där samma intensitetsnivå i respektive grupp används. 

Vidare för att sätta det i kontext gentemot färgerna som kvinnor och män prefererar, till 

mörka och ljusa färg grupperingar. Det är fyra färger som representerar gruppen med 

ljusa färger medan tre färger bidrar till gruppen mörka färger. Valet att utesluta den 

mörkröda färgen i den grupp där mörka färger ställs mot kvinna respektive man, 

orsakades av att färgåtergivningen var svår att tyda. Det var även något som gjorde att 

Cronbach alpha påverkades negativt. Trots denna åtgärd visar resultaten inte på någon 

statistisk signifikans. Vidare går det inte att utläsa att det finns några interaktionseffekter 

inom respektive kön som tyder på att de skulle preferera mörka eller ljusa färger. Motiv 

till varför det inte inträffade kan förklaras genom att det inte har setts till individuella 

aspekter av färg, då uppfattningen av färg tenderar att skilja sig mellan individer (Boham 

& Hallberg 1996). Vidare nämner Berger (2011) hur kulturen kan komma att påverka 

individens färgperception något som inte beaktas i denna studie, då undersökningen inte 

ser till kulturella skillnader mellan respondenterna. Det visar sig att tidigare forskning 

undersökt associationen av färg kopplat till manligt och kvinnligt, vilket i sin tur kan 

vara en bidragande faktor till varför denna studie inte visar på några signifikanta 

resultat. Det till följd av att denna studie ämnar att mäta skillnader i vad män och 

kvinnor prefererar snarare än könens åsikter kring manligt och kvinnligt. Därav går det 

inte med säkerhet att tyda vad som skiljer män respektive kvinnor åt, beträffande att 

ljusa färger tilltalar kvinnor samt att män skulle tilltalas av mörka färger. Vidare kan 

kulturskillnader vara en aspekt på resultatets utfall, då denna faktor påverkar den 

enskilda individens uppfattning (Kotler 2011; Hultén 2015; Solomon et al. 2016). Det 

kan även vara betingat med att genusnormer börjar suddas ut, något som kan anses 

skildra samhällets ombildade mening kring uppfattningen om kvinnligt och manligt.  

5.5 Typsnitt 
I det följande presenteras analys och diskussion med avseende på typsnitt vilket berör 

hypotes H5: Män tilltalas av förpackningar med typsnittet Helvetica i jämförelse med 

typsnitt som är kursiva, samt hypotes H6: Kvinnor tilltalas av förpackningar med 

typsnitt som är kursiva i jämförelse med typsnittet Helvetica. 
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Denna studie ämnar se om det finns en skillnad mellan könen och vilket typsnitt de dras 

till. Resultatet tyder på en signifikant skillnad trots överlappande konfidensintervall 

mellan män och kvinnor. Det är något som ger en indikation på att det skiljer sig till viss 

del men att skillnaden är marginell. Något som kan utläsas från resultatet är att både 

män och kvinnor tenderar att föredra det kursiva typsnittet framför det raka typsnittet. 

Pan och Schmitt (1996) fann i sin studie att kurviga typsnitt ansågs vara kvinnligt vilket 

är enhälligt med denna undersökning, då kvinnor i större mån föredrar typsnittet i kursiv 

stil. Däremot visar forskning på att raka typsnitt i form av Helvetica betraktas som mer 

manligt (Pan & Schmitt 1996; Rompuy och Pruyn 2011), något som inte visar sig i 

denna undersökning då flertalet män dras mot det kursiva typsnittet snarare än det raka. 

Det kan bero på att studien ser till skillnader mellan män och kvinnor, medan tidigare 

forskning såg till vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Typsnitten som 

används i formuläret skiljer sig åt och kan därmed tolkas på skilda sätt samt 

förknippas med olika produkter, vilket kan vara en påverkande variabel. Klimchuk 

och Krasovec (2012) beskriver att typsnitt för en produkt agerar som det huvudsakliga 

kommunikationsverktyget och ger konsumenten produktinformation. Det är något som i 

sin tur kan sättas i kontrast till den produkt som för studien används i enkäten, vilket är 

en chokladförpackning. En faktor till varför män samt kvinnor föredrar det kursiva 

typsnittet är att det kan anses vara att föredra för den specifika produkten. Det kan 

betraktas kommunicera förpackningens innehåll bättre. Vidare kan en personlig tolkning 

av typsnittet ge preferens för det kursiva på en chokladförpackning, då Rams (2011) 

nämner hur individer öppet kan tolka ett typsnitts personlighet.  

Trots att resultaten av studien visar på skillnader inom könen ger det ingen signifikant 

skillnad när det kommer till att män skulle föredra raka typsnitt i form av Helvetica. 

Däremot visar studien på att kvinnor föredrar kursivt typsnitt snarare än rakt typsnitt, i 

den mån att en interaktionseffekt inom gruppen kvinnor kan mätas.    
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6. Slutsats 
I kapitlet presenteras studiens syfte vilket ger en återblick av undersökningsområdet. 

Vidare redogörs för slutsatsen som innefattar en sammanställning av studiens utfall 

samt huruvida hypoteserna accepteras eller förkastas utifrån resultatet från 

undersökningen. Kapitlet avslutas genom att ge svar på studiens syfte och 

forskningsfråga. 

Syftet med denna studie var att utifrån teori och tidigare forskning se om det finns 

skillnader eller likheter mellan kvinnor respektive män, när det kommer till visuell 

kommunikation på förpackningar. En enkätundersökning tillämpades med intentionen 

att generera svar på hur män och kvinnor tilltalas av olika visuella attribut, vilka avsåg 

form, bild, färg, typsnitt samt information. Vidare ämnar formulärets frågor frambringa 

svar på huruvida mäns och kvinnors nivå av engagemang ser ut gentemot förpackningar, 

samt om det i frågan skiljer sig eller ter sig lika. Utifrån presenterat syfte ämnar vår 

studie att ge svar på följande frågeställning:  

Vilka skillnader finns mellan män och kvinnor gällande förpackningars visuella 

kommunikation? 

De visuella attributen som förväntades påverka kvinnor i deras val av förpackning tog 

sin grund i cirkulära former, ljusa färger samt kursivt typsnitt. När det kom till män och 

deras preferenser ansågs det vara kantiga former, mörka färger samt typsnittet Helvetica. 

Vidare förväntades resultaten påvisa att kvinnor skulle vara mer benägna av information 

innan ett köp i jämförelse med män. Det är något som skulle tyda på att kvinnor i större 

mån än män är högt engagerade när det kommer till att ta ett köpbeslut.   

6.1 Hypotesprövning 
Hypoteserna är uppställda utifrån vetenskaplig forskning samt teori, med syfte att 

besvara om det finns skillnader mellan män respektive kvinnor när det kommer till 

visuell kommunikation på förpackningar. Vidare har studien undersökt om det finns 

någon skillnad i könens nivå av engagemang inför ett köpbeslut.  
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H7: Kvinnor är mer benägna av information innan ett köp i jämförelse med män 

I ANOVA tabellen där bild och icke bild ställs mot varandra påvisas en signifikant 

skillnad, dock är det något som utgörs av interaktionseffekten inom gruppen män. Det 

tyder i sin tur på att män föredrar bild framför icke bild på en förpackning, vilket är 

kopplat till lågt engagemang. I tabellen där ”Jag köper vanligtvis samma choklad” och 

”När jag köper choklad jämför jag olika alternativ” ställt mot kvinna samt man, påvisas 

ingen signifikant skillnad. Det går däremot att utläsa en interaktionseffekt som tyder på 

att båda könen jämför olika alternativ innan ett köp. Det indikerar på att båda könen 

besitter en högre nivå av engagemang. Till följd av resultatet går det inte att dra en 

slutsats att kvinnor är mer benägna av information innan ett köp i jämförelse med män. 

Därmed förkastas hypotes H7. 

 H1: Kvinnor tilltalas mer av förpackningar med cirkulära former i jämförelse med 

kantiga former 

 H2: Män tilltalas mer av förpackningar med kantiga former i jämförelse med cirkulära 

former 

Resultaten från ANOVA visar på en signifikant skillnad mellan könen. Det går att utläsa 

att män föredrar både kantiga samt runda former i större mån än kvinnor. När det 

kommer till kvinnor går det inte att fastslå att de skulle preferera runda former framför 

kantiga, samt att det inte går att dra någon slutsats att män tilltalas mer av kantiga 

former. Forskarna får i sin tur förkasta hypoteserna H1 och H2.     

H3: Kvinnor tilltalas av ljusa färger på förpackningen i jämförelse med mörka färger 

H4: Män tilltalas av mörka färger på förpackningen i jämförelse med ljusa färger 

Genom ANOVA analysen där mörka samt ljusa färger ställs mot kvinna respektive man 

påvisas ingen signifikant skillnad. Det går inte att utläsa att kvinnor tilltalas av ljusa 

färger samt att män föredrar mörka färger. Det leder till att studien förkastar hypoteserna  

H3 och H4.  
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H5: Män tilltalas av förpackningar med typsnittet Helvetica i jämförelse med typsnitt 

som är kursiva 

H6: Kvinnor tilltalas av förpackningar med typsnitt som är kursiva i jämförelse med 

typsnittet Helvetica 

Det går i ANOVA tabellen att utläsa att både män och kvinnor föredrar det kursiva 

typsnittet framför det raka typsnittet. Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan 

könen, trots överlappande konfidensintervall. Det går inte att med säkerhet fastställa att 

det skiljer sig mellan könen och att män föredrar det raka typsnittet i jämförelse med det 

kursiva. Det gör att hypotes H5 förkastas. Hypotesen som accepteras är H6, då resultatet 

påvisar att kvinnor föredrar det kursiva typsnittet framför det raka.  

Utifrån ovanstående hypotesprövning går det inte att bekräfta att det finns några 

skillnader mellan kvinnor och män när det kommer till visuell kommunikation på 

förpackningar. Resultaten tyder på en viss skillnad mellan könen men det är inget som 

kan fastställas, då konfidensintervallen fortfarande överlappar varandra. Det som går att 

urskilja från resultatet är att det förekommer interaktionseffekter inom respektive kön, 

som visar på skillnader inom kvinnor samt män angående visuell kommunikation. Det 

går även att dra en slutsats att kvinnor och män tycker lika när det kommer till att 

preferera det kursiva typsnittet över det raka, samt att män föredrar bild framför icke 

bild på förpackningen. Vidare går det inte att dra några slutsatser gällande nivå av 

engagemang och hur visuell kommunikation skulle påverka könen i deras val av 

förpackning. Det behöver granskas mer djupgående för att med säkerhet kunna uttala sig 

i frågan angående engagemang, däremot ger interaktionseffekterna en indikation för 

vidare undersökning inom området. 
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6.1.1 Sammanställning av hypoteserna 
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7. Implikationer 
I detta kapitel presenteras nya insikter som uppdagades under forskningsstudiens gång, 

samt vad som kunde ha gjorts annorlunda. Vidare följer förslag till framtida forskning. 

7.1 Metodval 
Studien utgår från en kvantitativ metod då den ämnar att presentera ett generaliserbart 

resultat angående skillnader och likheter mellan män och kvinnors preferenser, när det 

kommer till visuell kommunikation på förpackningar. Genom att tillföra en kvalitativ 

metod hade det kunnat generera en djupare förståelse över konsumenternas val av 

förpackning, det i form av djupintervjuer eller eventuella fokusgrupper. Det skulle i sin 

tur medföra en ingående bild över kvinnor och mäns konsumentbeteende, som vidare 

kunnat kartläggas för att placera i kontext gentemot förpackningens visuella 

kommunikation. Tidigare forskning kring kvinnor och män som berörs i denna studie 

har utförts i andra länder än Sverige, därav kan det uppstå kulturkrockar som inte 

överensstämmer med det svenska samhället. Vidare kan tänkas att de skillnader som 

anses finnas mellan män och kvinnor i själva verket inte återspeglar hur det ser ut inom 

Sverige. Det kan vara en faktor till varför inte fler signifikanta svar påträffades, 

emellertid är det inget som studien med säkerhet kan påvisa. Oavsett metodval hade 

samhällskulturen varit en aspekt att ta hänsyn till, för att kunna skapa en uppfattning om 

hur det kan inverka på konsumenternas beteende och preferenser när det kommer till 

visuell kommunikation på förpackningar. 

Urvalet hade enbart kunnat bestå av ett kvoturval för att kontrollera att deltagarna 

representerar de valda könen, man och kvinna. Det hade underlättat arbetet med att 

generera mer mätbar data som vidare går att generalisera på en större population. Det 

gör att forskaren kan kontrollera att de grupper som medverkar tillför ett jämt antal 

deltagare från varje kön.  

Vidare ska det påtalas att hypotes sju: Kvinnor är mer benägna av information innan ett 

köp i jämförelse med män, tillkom i ett senare skede under arbetetsprocessen. Det ska 

nämnas att hypotsen fanns med från start men forskarna valde att inte presenterar den. 
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Det gjordes en bedömning att de övriga sex hypoteserna var tillräckliga för att fånga 

studiens ämnesområde. Valet att i efterhand addera en hypotes gjordes då den ansågs ha 

relevans i mätningen av engagemang inom kvinnor respektive män. Det var något som i 

efterhand kom till forskarnas insikt då resultatet visade på en interaktionseffekt inom 

könen. Vidare frambringade det en intressant analys och diskussion kring resultatet med 

koppling till teorin. Ytterligare en förändring skedde när det kommer till hypoteserna H3 

samt H4 vilka syftade till att män och kvinnor skulle preferera färgens intensitetsnivå 

olika. Det var något som omarbetades till benämningarna ljusa samt mörka färger som 

ersättning för intensitet. Forskarna ansåg att teorin kring män och kvinnors 

färgpreferenser talade för ljusa och mörka färger snarare än intensiteten.  

7.2 Enkätutformning 
En enkät online tillämpades i denna studie vilket i sin tur genererade mätbar data, varpå 

hypoteserna kunde förkastas eller accepteras. Efter att resultatet sammanställts påvisades 

signifikanta skillnader, trots att kofidensintervallen mellan könen överlappade varandra. 

Det är något som forskarna ställt sig kritiska till i vad som kunde ha gjorts annorlunda. 

Utformningen av enkäten anses vara en bidragande faktor och är något som kunde ha 

utvecklats för att vidare ge mer trovärdiga reliabilitets mått.  

Frågorna för enkätundersökningen ställdes i enlighet med studiens syfte samt med 

utgångspunkt från den presenterade teorin. Det kan däremot anses ha krävts fler 

indikatorer i syfte att mäta nivå av engagemang hos män och kvinnor, för att uppnå en 

högre intern reliabilitet. De frågor som ställdes angående visuell kommunikation var 

likvärdiga varandra och de ställda frågorna upprepades ett flertal gånger, något som var 

ett medvetet val då bilderna knöts an till samma variabel. Det ger i sin tur stöd för att 

åstadkomma en högre intern reliabilitet. Emellertid kan däremot färgerna vara en 

bidragande variabel till resultatets utgång, då verktyget Google formulär som nyttjades i 

utformningen av enkäten inte återgav färgerna som eftersträvades. Det var något som 

utmärkte sig i den mörkröda färgen, då Cronbach alpha indikerade på att färgen inte var 

ett tillräckligt starkt mått för att mäta begreppet. Det gav till följd att färgen uteslöts från 

resultattabellen. Därav hade arbetet kring de färger som användes samt verktyg för 

enkäter online varit relevant att se över och utforska vidare. Färgerna som tillämpades i 
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enkäten besatt trots det samma intensitet, samt utgick från tidigare teori om vad som 

ansågs vara manliga respektive kvinnliga färger. Det är dock möjligt att andra verktyg 

för justering av färg, som exempelvis svärta och vithet hade kunnat användas i 

regleringen av de valda färgerna för studien. Det anses vara positivt att ha grupperat 

mörka och ljusa färger för att vidare bryta ner till indikatorer för att mäta begreppet, 

något som ger högre validitet. Vidare hade det varit relevant att utforma en introduktions 

fråga som berör färgblindhet för att utesluta att missvisande svar räknas med, då färg är 

en återkommande fråga i enkäten. 

Ett begrepp som hade varit relevant att förhålla sig till i utformningen av formuläret är 

köpbeslutsprocessen, vilken omfamnar motivation, engagemang samt modellen för 

perifiera och centrala vägen. Det är något som hade varit en relevant modell att se till i 

utformningen av frågor kring engagemang, för att öka reliabiliteten och validiteten i 

studien. De frågor som i undersökningen var ämnade att mäta begreppet engagemang 

var inte fulländade för denna mätning. Ytterligare en aspekt att utveckla hade varit att 

skriva ut forskarnas kontaktuppgifter i formuläret, för att ge respondenterna möjlighet 

att återkoppla om frågor rörande enkäten skulle uppstå. Det ska dock påtalas att när 

enkäten har delats har alla respondenter kunnat se vem som är ursprungskällan. Därav 

har respondenterna kunnat återkoppla till forskarna, men det är något som hade kunnat 

förtydligas i utformningen av formuläret.  

Valet av enkätens fokus på chokladförpackningar var avsiktlig då möjliga respondenter 

tillfrågades angående valet av produkt. Det visade att choklad var något som inte 

förknippades med en specifik färg eller form på förpackningen. Det hade i sin tur varit 

en aspekt att undersöka vidare, för möjligheten att tillämpa fler produkter då 

chokladförpackningar begränsade studiens resultat. Choklad anses vara en form av 

livsmedel vilket täckte in på valet av lågengagemangsprodukt för studien. Vidare för att 

skapa ett större omfång i studien hade valet av en låg respektive högengagemangs 

produkt gynnat i generaliseringen av resultatet. Det hade medfört att undersökningen i 

sin tur representerar en större majoritet av förpackningarna på marknaden. Det anses 

även vara en fördel att använda sig av produkter vars förpackning inte är associerade till 
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specifika visuella attribut. Tidigare referenser påverkar därav inte respondenten i lika 

stor mån.  

7.3 Förslag till framtida forskning 
Denna studie har haft fokus på skillnader samt likheter i uppfattningen av visuell 

kommunikation på förpackningar, mellan män respektive kvinnor. Det hade varit av 

intresse att undersöka vidare hur kvinnor och män skiljer sig åt mellan generationer 

inom de olika könsgrupperna. Det utifrån ovanstående resultat som tyder på att det finns 

interaktionseffekter inom de olika könen. Ytterligare en aspekt att studera närmare är 

benämningen annat alternativ, vilka individer det innefattar och vilken visuell 

kommunikation på förpackningar som dem föredrar. Vidare anser forskarna att det hade 

varit intressant att tillämpa en kvalitativ metod i form av fokusgrupper eller intervjuer, 

för att bringa en djupare förståelse över vad kvinnor och män preferera när det kommer 

till den visuella kommunikationen. 

Att se om konsumentens uppfattning av den visuella kommunikationen vid låg 

respektive högengagemangsprodukter ter sig olika, hade varit en aspekt att undersöka 

vidare. Slutligen utgår denna studie från ett kundinriktat perspektiv. Förslag till framtida 

forskning är att komplettera studien genom att undersöka ur ett företagsperspektiv, för 

att skapa en förståelse över hur företag arbetar med förpackningar gällande kön. Det kan 

i sin tur leda till intressanta infallsvinklar i utvecklandet av studien.   
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Bilaga 2: Teoretical consumer package communication 
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Bilaga 3: Färgkoder och intensitetsnivå 

Färgkoder: 

B6A4D0- ljus lila  

F4A3A6- ljus röd  

A9D4F3-ljus blå  

A6FFD2- ljus grön  

5B8C74-mörk grön  

5C768C-mörk blå  

8C5B5B-mörk röd  

6C5C8D- mörk lila  

Intensitetsnivå:

Ljusa färger: 55  

Mörka färger: 120 
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