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Abstrakt 
 
 
Titel: Att visualisera identiteter: en kvalitativ studie om hur visuell design relaterar till 

en varumärkesidentitet.  

Författare: Paulin Arvola och Johanna Sandborg  

Handledare: Dan Halvarsson 

Examinator: Bertil Hultén 

Insitution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Växjö.  

Kurskod: 2FE23E, Inrednings- och butikskommunikation, kandidatuppsats 15hp.  

Bakgrund: Visuell design kan vara av betydelse för att konsumenter skall uppfatta ett 

företags utsända signaler. Den visuella designen kan åskådliggöra skillnader mellan 

olika varumärkesidentiteter. För att företag ska lyckas behövs kunskap kring hur 

konsumenter upplever företagets utsända signaler. Genom att skapa förståelse för 

konsumenten kan företag möjliggöra utveckling av starka varumärkesidentiteter som 

kan öka kundvärdet genom tillämpning av visuell design utifrån ett mottagarperspektiv.  

Forskningsfråga: Vad gör konsumenter för kopplingar mellan visuell design och en 

varumärkesidentitet?  

Syfte: Syftet med studien är att analysera och förklara  hur visuell design relaterar till en 

varumärkesidentitet. 

Metod: Kvalitativ studie, undersökande forskningsdesign, semi-strukturerade 

fokusgrupper. 

Slutsats: Studien visar att det finns en relation mellan visuell design och en 

varumärkesidentitet om den visuella designen kommunicerar en direkt funktion för 

varumärkesidentiteten. Endast när visuell design bidrar till att kommunicera direkta 

funktioner kan kopplingar göras till varumärkesidentiteten. Det har påvisats att samtliga 

attribut och gestaltningar kan utgöra relationen om de lyckas kommunicera minst en 

direkt funktion för varumärkesidentiteten. Relationen mellan visuell design och en 

varumärkesidentitet är beroende av hur respektive mottagare tolkar de visuella 

signalerna. 

Nyckelord: Visuell design, Varumärkesidentitet, Konsumentuppfattning, Tolkning. 
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Abstract 
 
 
Title: To visualize identites: A qualitative study about the relationship between visual 

design and brand identity.   

Authors: Paulin Arvola and Johanna Sandborg 

Tutor: Dan Halvarsson 

Examiner: Bertil Hultén 

Institution: School of Economics, Linneaus University, Växjö 

Course code: 2FE23E, Interior Decoration and Visual Merchandising, Bachelor Thesis 

15 credits.  

Background: Visual design can be a useful tool for companies in purpose to increase 

consumer recognition. Differences between brand identities can be illustrated through 

visual design. To gain the advantage of visual design companies need to understand 

how the consumer perceive the effects of visual design. Companies can develope their 

brand identities by understanding the consumer and create value from a consumer 

perspective by application of visual design. 

Research question: How do consumers make a connection between visual design and 

brand identity? 

Purpose: The purpose of the study is to analyze and explain how the visual design have 

a relationship to a brand identity. 

Methodology: Qualitative research metholgy, explorative research design, semi-

structured focus groups. 

Conclusions: The thesis shows a relationship between visual design and brand identity 

when the visual design communicates a direct function of the brand identity. The visual 

design can only be connected to the brand identity when it visualize a direct function of 

the brand identity. The study shows that attributes and configurations can represent the 

relationship only if at least one direct funtion manage to communicate the brand 

identity. The relationship between visual design and brand identity dependens on how 

each reciever interprets the visual signals. 

Keywords: Visual Design, Brand Identity, Consumer Perception, Interpretation. 
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Förord 
 
Följande studie genomfördes under det tredje och sista året på Programmet för 

Inrednings- och butikskommunikation vid Linnéuniversitetet, Växjö. Kandidatuppsatsen 

genomfördes under utbildningens sista termin och syftade till analysera och förklara  

hur visuell design relaterar till en varumärkesidentitet. Ett stort tack riktas till 

handledare Dan Halvarsson som guidat genom arbetets samtliga moment. Handledaren 

har varit till stor hjälp vid frågor som berört arbetets innehåll och disposition. Utan 

denna hjälp hade arbetet inte kunnat utvecklats i samma utsträckning.  

 

Ytterligare ett tack riktas till examinator Bertil Hultén som tillkommit under senare del 

av studiens process. Ett speciellt tack riktas även till de opponentgrupper som bidragit 

med konkreta tips och åsikter kring uppsatsens utformning och innehåll.  

 

Slutligen riktas uppskattning till de respondenter som tog sig tid att på ett personligt sätt 

dela med sig av sina åsikter och uppfattningar. Utan deras medverkan hade studien inte 

varit möjlig att utföra.  
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1 Inledning 
Följande kapitel behandlar en introduktion till studiens ämnesområde. Denna inleds 

med bakgrund till det stundande problemet som följaktligen leder vidare in på den 

problemdiskussion som belyser det kunskapsglapp som upptäcks. Vidare redovisas 

studiens syfte och  forskningsfråga.  

 
1.1 Bakgrund 

Visuell design kan spela en avgörande roll inom differentiering då konsumenter genom 

den visuella designen lättare kan uppfatta skillnader varumärken emellan (De Mozota 

2003). Ett varumärkes visuella design behandlar de estetiskt utformade element som 

konsumenter kan uppfatta genom synen (Usability 2016). Då visuell design kan bidra 

till värdeskapande hos människor försöker företag skapa igenkänning genom samtliga 

visuella signaler som sänds ut (Van Den Bosch, De Jong & Elving 2006). Företag 

försöker skapa igenkänning och övertyga om att deras varumärke är det bästa valet, 

vilket har lett till att konsumenter idag blir överösta med information och erbjudanden 

kring olika varumärken (Håkansson & Wahlund 1996).  

 

Internets utveckling är en påverkande faktor till att varumärkesidentiteter kan etableras 

fortare än tidigare (Heskett 2006). Därav är det viktigt att lägga fokus vid att varumärket 

har en tydlig identitet för att konsumenter ska komma ihåg deras unika karaktärsdrag 

(Nilson 2000). Heskett (2006) påpekar innebörden av att ett varumärke omedelbart 

känns igen av konsumenter har fått större betydelse än tidigare. I takt med denna 

utveckling har det därför blivit betydelsefullt att skapa en unik varumärkesidentitet för 

att bli konsumenternas förstahandsval (Håkansson & Wahlund 1996).   

 

Då ett flertal företag konkurrerar med liknande produkter anses det alltmer viktigt att 

skilja sig på andra sätt än genom kvalitet och pris. För att kunna utveckla ett starkt 

varumärke kan mervärde till konsumenter skapas på annat vis. (Melin 1999) De Mozota 

(2003) framför att ett sätt att göra detta på är genom implementering av innovativ 

design. Forskning visar att konsumenter alltmer baserar sina val av varumärken utifrån 

dess estetiska värde och särskiljningsförmåga (Bloch, Brunel & Arnold 2003). Ett 

tillvägagångsätt för att särskilja sitt varumärke är genom att kommunicera varumärkets 

kärnvärden på ett visuellt attraktivt sätt (Nilson 2000).  
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Den visuella designen är den första interaktionen som sker mellan en potentiell 

konsument och ett företag. Visuell design kan symbolisera varumärket och således 

påverka hur det uppfattas och värderas av konsumenterna. Den visuella designen kan 

därav användas som en teknik för att visualisera varumärkesidentiten och särskilja sig 

från konkurrenter. (Bloch, Brunel & Arnold 2003) Tekniken kan användas för att 

gestalta ett varumärkes budskap och därigenom intensifiera dess effekt (Kotler 1973). 

Visuell design kan vidare åskådliggöra skillnader mellan olika varumärkesidentiteter 

(De Mozota 2003).  

 

Studier av konsumentbeteende visar att visuell design kan medföra att konsumenter blir 

villiga att betala mer för en produkt. Konsumenter kan således betala ett högre pris för 

en produkt som är visuellt tilltalande. (Bloch, Brunel & Arnold 2003) Betydelsen av 

visuell design har växt i marknadsföringssyfte då den kan bidra till att åskådliggöra 

varumärkesidentiteten och öka lönsamheten (Dahlbom & Allergren 2010). Om visuell 

design används för att framhäva företagets kärnvärden kan marknaden lättare uppfatta 

varumärkesidentiteten, vilket kan bidra till att informationen blir ihågkommen av 

konsumenten (Nilson 2000).  

 

En förutsättning för att företag ska lyckas handlar om att förstå konsumenten och hur 

företagets budskap uppfattas. Genom att skapa förståelse för konsumenten kan företag 

möjliggöra utveckling av starka varumärkesidentiteter som kan öka kundvärdet. (Kotler, 

Armstrong & Parment 2013) Att låta konsumenten styra företaget framåt genom att vara 

lyhörd för konsumenters uppfattningar kan därav vara av betydelse (Eriksson & 

Åkerman 1999). För att nå framgång argumenterar Ghodeswar (2008) för att företag bör 

sträva efter att förstå och tillfredsställa sina konsumenter.  

 
1.2 Problemdiskussion 

Ambrose (2015) hävdar att ett problem kan ses i att företags budskap misstolkas om den 

visuella designen inte är anpassad efter konsumenten. Om den visuella designen är 

anpassad efter företagets konsumenter förklarar Zanery (2002) dock att visuell design 

kan fungera som en teknik för att gestalta och framhäva företagets kärnvärden. På så vis 

kan visuell design användas för att tydliggöra varumärkesidentiteten (Bloch, Brunel & 

Arnold 2003). Även De Mozota (2003) påvisar att företag kan tillämpa design för att 

skapa fördelar gentemot sina konkurrenter. Då den visuella designen är varumärkets 
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ansikte utåt kan företag kommunicera sitt varumärke genom att ta reda på hur 

konsumenter uppfattar den visuella designen (Dahlbom & Allergren 2010).  

 

Trots att tidigare forskning beskriver att företag påtalar vikten av kundfokusering och 

att ha en god insikt i konsumentens önskemål kan problem ses i att merparten av 

företagen i praktiken lägger mer resurser på andra parametrar. Fokus läggs på 

finansiella parametrar trots att de är väl medvetna om att kundnöjdhet har ett samband 

med företagets lönsamhet. Genom att flytta fokus från företaget till konsumenten kan 

kundnöjdheten öka och därmed kan även varumärkesidentiteten förmedlas. För att öka 

chanserna att framhäva varumärkesidentiteten kan det ses väsentligt att samla 

information om hur konsumenter uppfattar företags utsända signaler samt vad de gör för 

kopplingar till varumärkesidentiteten. (Sörqvist 2012; Eriksson & Åkerman 1999) Att i 

praktiken tillämpa mätningar av konsumentuppfattning kan enligt Sörqvist (2012) 

därför vara centralt för företag som intresserar sig för konsumentattityder. Genom 

tidigare granskningar av företagsmätningar ses dock ett mönster i att dessa i regel 

undersökts ur ett kvantitativt perspektiv, vilket medfört ofullständig förståelse kring den 

komplexitet som konsumenters uppfattningar utgörs av (ibid.). Det är således inte 

utforskat vad konsumenter gör för kopplingar till en varumärkesidentitet. Hur 

konsumenter uppfattar varumärkesidentiteten kan tänkas bero på många variabler och 

därmed utgöra en komplex bild då fenomentet kan upplevas på skilda sätt. (Ambrose 

2015) För att konsumenter ska ha möjlighet att uppfatta en varumärkesidentitet krävs 

det att den synliggörs (Heskett 2006). Hur den visualiserade varumärkesidentiteten 

sedan uppfattas av mottagarna samt vad de gör för kopplingar till varumärkesidentiteten 

är ett outforskad område (Sörqvist 2012; Eriksson & Åkerman 1999). 

 

Författare inom området belyser att god kunskap om konsumenters uppfattningar kan 

bidra till att varumärkesidentiteten förmedlas på ett effektivt sätt. Trots detta finns ett 

stort glapp i kunskapen kring hur konsumenter upplever företagets utsända signaler 

samt vad de gör för kopplingar till varumärkesidentiteten. (Sörqvist 2012; Eriksson & 

Åkerman 1999) Författarna Bloch, Brunel och Arnold (2003) förklarar att visuell design 

kan framhäva ett varumärkes identitet. Om visuell design kan framhäva 

varumärkesidentiteten genom visualisering av kärnvärden eller inte anses dock inte 

spela någon roll om företaget inte tar hänsyn till konsumentens uppfattning (Alsem 

2008). För att bidra med ny kunskap finns därav ett intresse om att vidare studera vad 
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konsumenter gör för kopplingar mellan visuell design och en varumärkesidentitet. Att 

ifrågasätta vem som avgör hur varumärkesidentiteten uppfattas kan därför ses vara 

betydande för att förstå hur visuell design relaterar till en varumärkesidentitet.  

 

1.3 Forskningsfråga 

För att kunna besvara syftet har följande forskningsfråga legat till grund för studien: 

 

• Vad gör konsumenter för kopplingar mellan visuell design och en 

varumärkesidentitet? 

 
 
1.4 Syfte 

Syftet med studien är att analysera och förklara  hur visuell design relaterar till en 

varumärkesidentitet. 
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2 Teori 
Följande teoriavsnitt har sin utgångspunkt inom områdena visuell design och 

varumärkesidentitet. Teorin grundar sig i information som berör båda ämnena i 

kombination med varandra. Inledningvis utreds begreppet visuell design för att 

tydliggöra vad det utgörs av. Begreppet är fortsättningsvis nedbrutet i visuella attribut 

och visuella gestaltningar för att underlätta förståelsen av de olika begrepp som teorin 

behandlar. Detta då författarna tidigare har använt sig av skilda begrepp då de 

diskuterat ämnet. Vidare beskrivs den visuella designens funktion för att påvisa dess 

användningsområde i syfte att framhäva en varumärkesidentitet. Därefter förklaras 

vilka fördelar visuell design kan bidra med gentemot ett varumärke om identiteten 

lyckas kommuniceras till dess konsumenter. För att i studiens senare skede kunna 

undersöka vad konsumenter gör för kopplingar mellan visuell design och en 

varumärkesidentitet presenteras slutligen teori om hur konsumenter kan tolka visuell 

design. 

 

2.1 Visuell design 

Visuell design är det synliga resultatet som konsumenter uppfattar av en designaktivitet. 

Begreppet design kan således referera till både en aktivitet eller ett resultat av 

aktiviteten. Medan designaktiviteten endast behandlar den designprocess som ett företag 

arbetar med strategiskt belyser den visuella designen de synliga signaler som 

konsumenten kan uppfatta. (De Mozota, 2003)  

 

Visuell design behandlar de synliga element som kan tydliggöra ett objekts syfte eller 

funktion genom att engagera mottagaren (Usability 2016). Den visuella designen kan 

vara betydelsefull då Nordfält (2007) klargör att konsumenter uppfattar den information 

som hjärnan mottar till 83% genom synliga element.  

 

För att vidare beskriva visuell design måste begreppet brytas ned i mindre 

beståndsdelar. Nedan förklaras hur visuell design utgörs av visuella attribut och därefter 

uttrycks genom visuella gestaltningar.  
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2.1.1 Visuella attribut 

Forskarna Baker , Grewal och Parasuraman (1994) beskriver visuella attribut som 

synliga designstimuli. Författarna förklarar att dessa utgörs av attributen färg, stil och 

material. Även Heskett (2006) talar om likartade attribut men benämner att dessa, 

förutom färg och material, även utgörs av form och visuellt informationsutbyte. Till 

skillnad från ovannämnda attribut tillägger Kotler (1973) att även ljusstyrka och storlek 

kan utgöra den visuella designen. Samtliga attribut ses vedertagna då flera författare 

nämner dem då de talar om utformningen av visuell design (Ambrose 2015; Van Den 

Bosch, De Jong & Elving 2006). 

 

2.1.2 Visuella gestaltningar 

De visuella attributen kan yttra sig genom olika visuella gestaltningar.  Visuella 

gestaltningar kan enligt De Mozota (2003) delas in i fyra områden som berör design av 

en miljö, produktdesign, förpackningsdesign och grafisk design. De visuella 

gestaltningarna beskrivs även uttryckas genom logotyper och symboler. Då företag 

presenterar sig kan det därför vara av betydelse att tänka på de visuella gestaltningarnas 

utformning. (Van Den Bosch, De Jong & Elving 2006)  

 

2.2 Visuell designs funktion för varumärkesidentiteten  
 
2.2.1 Värdeskapande genom visuell design 

Värde kan skapas hos konsumenter genom företags visuella design då det bidrar till att 

skapa igenkänning genom företagets samtliga visuella signaler. För att den visuella 

designen ska skapa värde och bidra med identifierbarhet bör den symboliskt och 

estetiskt representera vad varumärket står för. (Van Den Bosch, De Jong & Elving 

2006) Visuell design kan syfta till att skapa värde till befintliga varumärken och 

förmedla betydelse till konsumenterna. Därav kan design ses som ett sätt att upprätthålla 

och värdeladda ett varumärke genom innovation och visuella fördelar. (Beverland, 

Wilner & Micheli 2015) 

 

Vid implementering av visuell design inom ett företag menar Park (2012) att företag bör 

utgå från konsumentens behov. Samtliga karaktärsdag som verkar inom ett varumärke 

kan tillsammans stärka varandra och genom den visuella designen sedan förmedlas till 

konsumenterna. Den visuella designen kan i sin tur skapa värde och tydliggöra den 
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helhetsbild som konsumenten har av varumärket. Värdeskapande är därmed möjligt då 

en tydlig visuell design antas ha en positiv effekt på konsumenters uppfattning och 

förtrogenhet gentemot varumärket. (Van Den Bosch, De Jong & Elving 2006) En 

framgångsrik produkt kan dock tappa värde om konsumenter, genom den visuella 

designen, inte kan uppfatta varumärkets kvalitet. Därav kan det vara angeläget för 

företag att förstå hur konsumenter uppfattar de utsända signalerna för att möjliggöra att 

värde kan skapas. (Moon, Park & Kim 2015) 

 

Värdeskapande genom visuell design kan förklaras utifrån områden som berör 

utformning av ett företags visuella gestaltningar. Samtliga visuella gestaltningar syftar 

till att utgöra en grund till en visuell design samt att utforma ett löfte om ett värde för 

varumärket. Löftet kan kommuniceras genom att tillämpa innovativ visuell design för 

att tillfredsställa alla parters upplevda behov, att ändra konsumenters uppfattning om 

värdet, förbättra rumsliga och perceptuella klyftor samt att förmedla ett varumärkes 

kärnvärden genom de visuella attributen. För att värde ska skapas kan designen av de 

visuella attributen utformas på ett sådant sätt att de framhäver varumärkesidentiteten, 

både internt och externt, och således bidrar till varumärkets differentiering. (De Mozota 

2003) 

 

2.2.2 Differentiering genom visuell design  

Visuell design kan vara ett av de element som hjälper företag att differentiera sitt 

varumärke. Betydelsen av visuell design förklaras ha ökat för konsumenter då den kan 

gynna dess uppfattning om ett varumärke på ett flertal sätt. (Bloch, Brunel & Arnold 

2003) Medan ljud, doft, känsel och smak endast är avgörande för ett fåtal varumärken är 

den visuella designen en viktig funktion för nästan alla (ibid.). Nordfält (2007) klargör 

också detta och beskriver att synen har störst påverkan på konsumenters beteenden då 

83% av all information som hjärnan mottar uppfattas genom synen. 

 

De Mozota (2003) beskriver att den visuella designen kan bidra till att konsumenter 

lättare uppfattar skillnader varumärken emellan. En säregen design kan även vara 

fördelaktig eftersom konsumenter ofta föredrar varumärken som skiljer sig från andra 

(De Mozota 2003). Även Bloch, Brunel och Arnold (2003) konstaterar att en unik 

design kan bidra till att skilja varumärken från konkurrenter genom att skapa en 

symbolisk funktion som påverkar hur varumärket uppfattas och värderas. Författarna 
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påpekar att konsumenter baser sina val av varumärken i hög grad utifrån det värde och 

särskiljningsförmåga som den visuella designen kommunicerar (ibid.). Står 

konsumenter inför ett val mellan två varumärken inom liknande pris och funktionalitet 

tenderar de vanligen att välja det varumärke som har den mest attraktiva visuella 

designen (Moon, Park & Kim 2015). Den visuella designen kan bidra till att skapa 

mentala bilder och associationer som fastnar i konsumentens medvetande på ett bättre 

sätt än varumärken utan en särskild visuell design. Visuell design kan därför användas 

som en medveten handling från företags sida för att skapa känslor relaterat till 

varumärket. (De Mozota 2003) 

 

Ett marknadsföringsverktyg för att påverka konsumenters känslor gentemot ett 

varumärke kan vara design av visuella gestaltningar. Användandet rekommenderas 

särskilt till företag där produkter köps och konsumeras på plats, där konkurrensen är 

stor eller där produktskillnaden mellan konkurrenter är liten och produkten är riktad åt 

konsumenter med viss livsstil eller social klass. Design av visuella gestaltningar kan 

således intensifiera effekten av ett budskap och bidra till att differentiera ett varumärke. 

(Kotler 1973)  

 

2.2.3 Identifiering genom visuell design 

Det är vanligt att företag lägger stora summor på att tillämpa visuell design för att 

visualisera skillnader gentemot andra varumärken samt att förmedla vad företaget 

representerar. Visuell design kan användas som tillvägagångssätt för att uttrycka sin 

identitet. Att tillämpa visuell design som en medveten strategi för identitetsbyggande 

kan därför fungera för företag för att skapa en specifik profil och underlätta för 

konsumenter att identifiera varumärket. (Heskett 2006) 

 

Den visuella designen är vanligen den första interaktionen som sker mellan en potentiell 

konsument och ett företag (Bloch, Brunel & Arnold 2003). För att företag ska ha 

möjlighet att expandera på marknaden kan en märkbar fördel gentemot sina 

konkurrenter ha betydelse (Nilson 2000). En förutsättning för att en konkurrensfördel 

ska vara gynnsam är enligt Nilsson (2000) därför att konsumenterna tydligt kan 

identifiera företaget, i annat fall menar han att fördelen är nästintill meningslös. 

Varumärkesidentiteten kan förtydligas genom den visuella design ett företag använder 

sig av för att identifiera sig gentemot kunderna (Baker & Balmer 1997).  
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Då ett företag skall förmedla sitt varumärke på marknaden kan betydelse ses i hur 

företaget behandlar uppmärksamhetsskapande och uppbyggnaden av 

varumärkesidentiteten (Nilson 2000). Ett företags framgång kan vara beroende av att 

skapa unika och överlägsna visuella egenskaper för att uppmärksammas av kunderna 

(Moon, Park & Kim 2015). För att inte förvirra mottagaren bör en konsekvent bild 

kommuniceras ut som stämmer överens med företagets ideologi. Att förmedla en 

konsekvent bild av varumärkesidentiteten kan hjälpa företag att differentiera sig och nå 

ut med sina säregenskaper. Välutformade design- och kommuniktionsstrategier kan 

således hjälpa ett varumärke att förmedla en sammanhängande bild. (Ambrose 2015) 

Med grund i detta har den visuella designen kommit att göra intryck på hur företag 

presenterar sig genom både visuella attribut och gestaltningar (Van Den Bosch, De Jong 

& Elving 2006).  

 

Om ett företag lägger fokus vid att varumärket sänder ut konsekventa signaler kan 

konsumenter lättare uppmärksamma och komma ihåg dess karaktärsdrag (Nilson 2000). 

Konsekventa visuella signaler medför att konsumenter lättare kan skapa en entydig och 

klar uppfattning av företaget, medan åtskilliga visuella signaler kan bidra till ett rörigt 

intryck av varumärket (Van Den Bosch, De Jong & Elving 2006). Det kan vara 

betydligt för företag att kontinuerligt ta ställning kring beslut angående den visuella 

designen då bilden av varumärket måste hållas konsekvent medan utformningen 

behöver ta ny form i takt med utvecklingen. Vilka visuella gestaltningar som är bäst 

lämpade för ett visst företag kan skilja sig åt men samtliga gestaltningar bör hålla fast 

vid vissa nyckelelement som ständigt kan återkomma. Den visuella varumärkesbilden 

kan således konstant förmedla strategin genom att tydliggöra en stringent bild alla 

visuella gestaltningar emellan. (Phillips, McQuarrie & Griffin 2014) Den stringenta 

bilden kan hjälpa företag att upprätthålla visuell konsekvens i alla de signaler som 

förmedlas till konsumenterna (Van Den Bosch, De Jong & Elving 2006). 

 

Van Den Bosch, De Jong och Elving (2006) diskuterar möjliga bidragande faktorer till 

ett företags rykte med hjälp av de fem ryktesmåtten synlighet, särskiljningsförmåga, 

öppenhet, äkthet och konsekvens. Det konstaterades att visuell design berör samtliga av 

dessa dimensioner och belystes att en otydlig visuell design kan ses som ett symptom på 

att företaget uppvisar en missvisande bild. En rättvisande och unik visuell design är 
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synnerligen väsentligt för företag som verkar inom en konkurrensutsatt miljö. I vissa 

fall kan därför konkurrensutsatta företag behöva utveckla sin visuella design för att 

synliggöra sig själva, sina tjänster och produkter och därigenom förmedla sin 

varumärkesidentitet. (Van Den Bosch, De Jong & Elving 2006) De visuella attributen 

kan bidra med symbolisk mening till konsumenter och syftar till de egenskaper som inte 

kan beskrivas genom fristående ord (Business Dicitionary 2015). Baker och Balmer 

(2007) anser att de visuella attributen och gestaltningarna gör ett företag distinkt samt 

att den visuella designen kan användas för att identifiera företaget och förmedla dess 

identitet. Visuell design kan beskrivas som den holistiska bild som ett varumärke sänder 

ut och de visuella gestaltningarna kan på så vis spegla varumärkets strategi för att skapa 

mening och lättare kunna identifiera varumärket (Phillips, McQuarrie & Griffin 2014). 

Då den visuella designen kan hjälpa till att etablera och upprätthålla ett företags identitet 

kan de visuella attributen och gestaltningarna företaget använder sig av bistå med 

uppbyggandet av en konsekvent bild (Hynes 2009).  

 

2.3 Fördelar med visuell design för att kommunicera 

varumärkesidentiteten 

Vilka designaspekter som bör kommuniceras till konsumenter förklaras ofta som något 

företag själva ska bestämma då de utsända visuella signalerna ska spegla vad 

varumärket kan bidra konsumenten med. Detta har dock ifrågasatts då 

tillvägagångssättet anses vara alltför företagsinriktat eftersom konsumentens behov 

istället bör styra riktningen. (Nilson 2000) Alsem (2008) poängterar att den visuella 

designen kan behöva ändras i takt med att konsumenters efterfrågan förändras. Företag 

kan därefter uppmärksamma konsumenterna om hur efterfrågan tillgodosetts. Detta 

dynamiska synsätt möjliggör således att både företagets och konsumentens perspektiv 

blir tillfredsställt. (ibid.) Företagets perspektiv tillgodoses genom de ekonomiska 

fördelar den visuella designen skapar (Moon, Park & Kim 2015). Vidare tillfredsställs 

konsumenternas perspektiv då den visuella designen kan bidra till att förtydliga den 

information som sänds ut (Ambrose 2015).  

 

2.3.1 Företagsekonomiska fördelar 

Forskning har visat att företag kan kommunicera med sina konsumenter genom visuella 

attribut då de kan bidra till att skapa uppmärksamhet. Konkurrenskraften kan således 

öka då tillämpning av visuell design kan locka och motivera kunder till köp. Visuell 
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design kan därmed bidra till att skapa uppmärksamhet hos konsumenter varpå designen 

klassas som en avgörande faktor för försäljningsframgång. (Moon, Park & Kim 2015) 

 

En positiv inverkan på finansiella resultat genom visuell design har även påvisats då den 

kan stimulera eller framhäva ett varumärkes innovation (Beverland, Wilner & Micheli 

2015). Studier inom konsumentbeteende har visat att visuell design kan medföra att 

konsumenter dessutom är villiga att betala mer för en produkt som är visuellt tilltalande 

(Bloch, Brunel & Arnold 2003). Visuell design kan vidare enligt Phillips (2012) vara 

kopplat till ett företags resultat då det bland annat kan förkorta en produkts livscykel, 

bidra till konkurrensfördelar samt öka marknadsandelar.  

 

För att visuell design skall vara en bidragande faktor i försäljningsprocessen och kunna 

påverka ett företags resultat bör den visuella designen dock samspela med företagets 

affärsmål (Phillips 2012). Även Nilson (2000) beskriver att en attraktiv visuell design 

inte kan stärka en otydlig företagsprofil utan snarare fungera som en hörnsten för att 

tydliggöra hur företagets helhetskoncept ska kommuniceras. Han förklarar att ett 

varumärke tydligt kan kommuniceras och identifieras först när de visuella 

gestaltningarna är relaterade till varumärket (ibid.).  

 

2.3.2 Informationsförtydligande fördelar 

Ett problem som kan uppstå om kommunikationen är otillräcklig är att konsumenterna 

kan få en felaktig bild av varumärket. Om konsumentens och företagets bild av 

varumärket inte harmonierar finns en risk att varumärket inte uppfattas trovärdigt, vilket 

kan påverka företagets lönsamhet negativt. (Heskett 2006) Ett sätt att åtgärda detta 

problem kan vara genom att tillämpa design som en integrerad strategi, då detta enligt 

Heskett (2006) sammanlänkar klyftan och förtydligar varumärkesidentiten. Designen 

kan då hjälpa företaget att kommunicera de signaler som önskas till kunderna så att 

identiteten kan uppfattas av konsumenterna (ibid.).  

 

Nilson (2000) förklarar att en tilltalande design kan generera fler fördelar än endast 

ekonomiska. Han förklarar att fördelar kan genereras tack vare att varumärkets visuella 

design är det konsumenter uppfattar och värderar snabbast vid ett beslutstillfälle. 

Genom den visuella designen kan företag kommunicera varumärkesidentiten samt 

känslor och information på ett sätt som väcker intresse hos konsumenten. (ibid.) 
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Då visuell design kan användas för att få kundernas uppmärksamhet förklaras det vara 

ett strategiskt tillvägagångssätt för att lättare kunna kommunicera med nya kunder 

(Moon, Park & Kim 2015). På grund av den symbolik visuella attribut besitter 

förklararas de kunna användas som effektiva medel i kommunikationssyfte. De visuella 

attributen kan då fullgöra funktionen att sända ut korta och viktiga budskap. Det finns 

dock en risk att attributen blir ineffektiva då de internationellt sett kan tolkas på skilda 

sätt. Genomtänkt tillämpning av visuella attribut kan däremot bidra till att ett företags 

identitet kommuniceras på ett fördelaktigt sätt som förmedlar dess karaktärsdrag. 

(Ambrose 2015)  

 

2.4 Tolkning av visuell design  

För att företag effektivt ska kunna kommunicera med konsumenter är det fördelaktigt 

om företaget förstår konsumentens omgivning för att i sin tur kunna förstå hur ett 

budskap möjligen kommer att tolkas av mottagarna (Sörqvist 2012). Visuell design kan 

optimera den visuella tankeprocessen och medföra att företagets utsända signaler 

behandlas på ett önskat sätt av den avsedda betraktaren. För att konsumenten ska 

uppfatta den utsända informationen på ett önskvärt sätt och därigenom skapa 

känslomässiga reaktioner och tolkningar gentemot varumärket kan företag utforma den 

visuella designen på så sätt att den överensstämmer med det budskap företaget vill 

förmedla. (Ware 2008) 

 

2.4.1 Emotionell tolkning av visuell design  

En välarbetad och säregen visuell design hos ett varumärke kan påverka och 

tillfredsställa en konsument trots det faktum att ingen tidigare relation funnits mellan 

konsumenten och varumärket (De Mozota 2003). De Mozota (2003) beskriver att 

visuella attribut kan påverka biologiska reaktioner och framkalla vissa känslotillstånd 

hos konsumenter, varpå dessa attribut kan tillämpas för att stärka effekten av ett 

varumärke. Känslor som väcks utifrån visuell design lagras i konsumentens minne då 

minnet fungerar som en kedjereaktion. Kedjereaktionen inleds med den bild 

konsumenten får av ett varumärkes visuella attribut, vilket därefter leder till 

konsumentens helhetsuppfattning av varumärket. Således grundar sig en stor del av 

konsumenters val på vad olika varumärken har för inre känslomässig betydelse för 

konsumenten. Design som stimuli kan därigenom användas för att väcka känslor och 

påverka konsumentens tolkning av varumärket. (ibid.) Även Nordfält (2007) påtalar 
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känslors betydande roll för vad som upplevs visuellt. Vidare kan den visuella designen 

uppmärksamma konsumenter på ett sådant sätt att den väcker känslomässiga reaktioner 

gentemot varumärket (ibid.).  

 

Konsumenters känslomässiga reaktion av visuell design anses förbättra livskvaliteten, 

både för individen och för samhället i stort. På en individuell nivå beskrivs visuell 

design tillfredsställa behov i högre grad än de mest grundläggande. Konsumenter som 

anser att visuell design är centralt anser även att design kan vara värdefullt för samhället 

generellt och att livskvaliteten kan påverkas av detta. Forskare inom ämnet beskriver de 

känslomässiga reaktioner konsumenter har gentemot visuell design som ett tillstånd av 

samhörighet. Detta faktum är dock endast beaktansvärt för ett antal konsumenter medan 

det för andra anses oväsentligt. (Bloch, Brunel & Arnold 2003) Att den visuella 

designen anses mindre viktig för vissa konsumenter kan vara problematiskt då ett 

varumärke enligt Haig (2005) bör ha ett tydligt känslomässigt band till dess 

konsumenter. Haig (2005) förtydligar vidare att bandet däremellan bör hanteras varsamt 

då många faktorer annars kan komma att förändra varumärket väsentligt. Att ha en god 

förståelse för konsumenternas föreställningar, uppfattningar och beteenden kan 

möjliggöra att känslor skapas mellan konsumenten och varumärket (Ghodeswar 2008). 

 

2.4.2 Kognitiv tolkning av visuell design  

Konsumenters reaktion till ett varumärke bestämmer på vilket sätt konsumenten tolkar 

de utsända signalerna. Tolkningen uppstår vid interaktion med varumärkets visuella 

element då en mental bild skapas som ett resultat av konsumentens personliga 

associationer och uppfattningar. (De Mozota 2003) Zanery (2002) förklarar att visuell 

design kan skapa intresse för något, medan intellektet medför att intresset behålls. 

Visuell design aktiverar därmed en process av mentala bilder och hjälper konsumenter 

att skilja varumärken från varandra. Den kognitiva uppfattningen påverkar 

konsumenters uppfattning av kvalitet och därmed deras benägenhet att värdesätta vissa 

varumärken högre än andra. (De Mozota 2003) 

 

Forskarna Baker, Grewal och Parasuraman (1994) benämner att visuell design är det 

stimuli som är synligt för en konsument. Tidigare studier har påvisat att konsumenters 

tolkning av ett varumärkes utsända signaler kan påverkas av hur de visuella 

gestaltningarna är utformade (Baker, Grewal & Parasuraman 1994; Nordfält 2007). 
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Design av visuella gestaltningar är kopplat till konsumenters sinnen då det kan 

uppmärksammas genom syn, hörsel, känsel och lukt. Heskett (2006) menar att de 

visuella gestaltningarna bör utformas med syfte att tillfredsställa konsumenters behov 

och skapa mening genom olika visuella attribut. Synen är det mest framstående sinnet 

för att uppmärksamma varumärket och dessa visuella attribut. Hur attributen tolkas kan 

bero på inlärda beteenden och  förklara det faktum att attributen kan tolkas olika 

internationellt sett. (Kotler 1973)  

 

Forskning visar att konsumenter gör tydliga tolkningar av företag utifrån deras visuella 

attribut. För att attributen ska vara till fördel måste de fungera som en signatur för 

företaget genom att tydligt knyta an till det företaget vill representera, i annat fall finns 

en risk att konsumentens tolkning av de utsända signalerna inte överensstämmer med 

det företaget står för. (Hynes 2009) Baker, Grewal och Parasuraman (1994) påpekar att 

de visuella attributen är en påverkande faktor på konsumenters attityder och uppfattning 

av ett varumärke då dessa uttrycks och därigenom bedöms utifrån de visuella 

gestaltningarnas utformning. Konsumenters uppfattning av samtliga visuella signaler ett 

varumärke sänder ut påverkar därefter hur de upplever och tolkar helhetsintrycket av ett 

varumärket (Babin & Attaway 2000). 

 

2.5 Summering av teori 

Substansen i ett varumärkes identitet är det som som skiljer varumärken emellan. Dock 

kan det konstateras att konsumenter är de som avgör hur varumärkesidentiteten 

uppfattas. På vilket sätt marknaden uppfattar varumärkesidentiteten kan bero på hur 

företaget lyckats åskådliggöra skillnaden med hjälp av visuell design genom dess 

attribut och gestaltningar. Då de visuella attributen och gestaltningarna är de synliga 

element som en konsument kan uppfatta av ett varumärke bör dessa två gestalta 

företagets kärnvärden.  

 

För att möjliggöra att företagets kärnvärden uppfattas av marknaden bör den visuella 

designen vara utformad efter mottagaren. Om varumärkesidentiteten visualiseras efter 

ett mottagarperspektiv kan den visuella designen bidra till att identifiera, differentiera 

samt öka varumärkets värde. På så vis kan dessa tre funktioner effektiviseras, och den 

visuella designen kan därmed framhäva varumärkesidentiteten. Nyttjandet av visuell 

designs funktion kan följaktligen generera ekonomiska fördelar för ett företag och 
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förtydliga den information som sänds ut till konsumenterna. För att säkerställa att 

budskapet inte misstolkas bör företag därför skapa förståelse för hur konsumenter tolkar 

den utsända informationen samt vad de gör för kopplingar till varumärkesidentiteten. 

 

Tillämpning av visuell design inom företag handlar således om att förtydliga 

varumärkesidentiteten för konsumenter genom dess visuella design. Då konsumenten 

avgör hur varumärkesidentiteten uppfattas kan visuell design tillämpas utifrån ett 

konsumentperspektiv för att varumärkesidentiteten inte ska förlora sitt syfte.  
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3 Metod 
Följande metodkapitel redovisar de metodval som lagt grunden för studiens 

tillvägagångssätt. Kapitlet redogör respektive steg kring den valda forskningsmetoden 

med argumentation för de beslut som tagits. Nedan presenteras bland annat studiens 

tillvägagångssätt för insamling, genomförande samt tolkning av material.  

 
3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Strukturen för studien har grundat sig i en kunskapsteori som bygger på en kvalitativ 

forskningsmetod. Valet av uppsatsämne tog form utifrån tidigare studier som gjorts 

inom ämnet samt det kunskapsglapp som där upptäcktes kring hur konsumenter 

uppfattar ett företags utsända visuella signaler. Metoden valdes med hänsyn till dess 

fördelar om att skapa kunskap kring hur individer tolkar den sociala verkligheten. 

(Bryman & Bell 2005) Med hjälp av en forskningsmetod som gör det möjligt att tolka 

hur ett fenomen kan uppfattas ansågs därför forskningsfrågan och syftet kunna besvaras. 

Syftet och forskningsfrågan har således legat till grund för det kvalitativa metodval som 

tillämpats.  

 

Den kvalitativa kunskapsteorin är tolkningsinriktad och betonar vikten av att skapa 

förståelse kring en viss situation (ibid.). Metoden ansågs därav lämplig i relation till 

studiens problem då en undersökning och tolkning av konsumenters uppfattningar 

skulle genomföras. Bryman och Bell (2005) menar att tillvägagångssättet lämpar sig bra 

då studiens problem är komplext och kräver förståelse kring uppfattningar och attityder, 

då detta kan vara svårt att mäta kvantitativt. Metoden tillämpades därför för att skapa 

rum för tolkning och förståelse av konsumenters uppfattningar istället för att kvantifiera 

data kring hur olika variabler påverkar varandra. Metoden möjliggör även engagemang 

hos respondenterna vilket gör det lättare att tyda dess personliga uppfattningar (Bryman 

& Bell 2013). Valet togs även för att subjektivt kunna analysera och förklara  hur 

visuell design relaterar till en genom att kolla på vad konsumenter gör för kopplingar till 

varumärkesidentiteten. Beslutet togs vidare för att kunna  handla öppet och tolkande 

genom studiens alla faser. Valet har även legat till grund för att kunna granska 

materialinsamlingen utifrån den valda teorin på ett subjektivt och empatiskt sätt. 

Bryman och Bell (2005) beskriver att en holistisk och ingående insikt kring syftet kan 

erhållas genom metodvalet. Då ett av målen med undersökningen var att generera en 

sådan ingående insikt styrks metodvalet ytterligare. 
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Bryman och Bell (2005) beskriver att kvalitativ forskning avser att tolka individers 

uppfattning av ett fenomen samt hur dessa påverkas av samspel människor emellan, 

vilket i detta fall var visuell design utifrån respondenternas uppfattningar och 

tolkningar. Studien har vidare tillämpat ett tolkande förhållningssätt för att kunna skapa 

förståelse för studiens komplexitet. Förhållningssättet gör det möjligt att kunna 

analysera respondenternas beteenden och därigenom skapa förståelse kring 

konsumentbeteenden och uppfattningar. (ibid.) Dessa två ställningstaganden har legat 

till grund för det subjektiva förhållningssättet samt för att kunna skapa holistisk kunskap 

kring ämnet. 

 

3.2 Forskningsdesign 

Forskningsdesign kan ses som den generella plan som syftar till att sammanlänka 

forskningsproblemet med den empiriska materialinsamlingen. Den valda 

forskningsdesignen utgör således en stomme för materialinsamlingen och påvisar vilken 

typ av undersökning som forskaren prioriterar. Därav bör val av forskningsdesign 

relateras till hur studiens forskningsfråga är formulerad. (Ghauri & Grønhaug 2005) De 

vanligaste förekommande forskningsdesignerna inom företagsekonomiska studier 

behandlar tre områden som berör beskrivande forskningsdesign, kausal 

forskningsdesign och undersökande forskningsdesign (Shukla 2008). 

 

Denna studie bygger på en forskningsdesign som kännetecknas av materialinsamling 

genom ett semi-strukturerat tillvägagångssätt utifrån fokusgrupper. Då forskningsfrågan 

behandlar hur konsumenter tolkar och uppfattar den sociala verkligheten tillämpades en 

forskningsdesign som tillåter granskning av respondenters personliga uppfattningar. 

Den valda forskningsdesignen benämns av både Shukla (2008) och Gauri och Grønhaug 

(2005) som en undersökande forskningsdesign. Den beskrivande forskningsdesignen 

valdes således bort då denna belyser ett strukturerat tillvägagångssätt som hade 

begränsat materialinsamlingen vid styrande frågor till respondenterna. Likaså valdes 

den kausala forskningsdesignen bort då denna behandlar hur olika variabler har en 

påverkade effekt på andra variabler, vilket inte var fallet i denna studie. 

 

Då studiens empiriska del utgörs av material utifrån fokusgruppsdiskussioner ansågs 

den undersökande forskningsdesignen lämpa sig väl för undersökningen. En av de 
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egenskaper studien utgjorts av är det tolkande förhållningssättet som kontinuerligt 

nyttjats för att skapa förståelse för komplexiteten kring studiens problem. Shukla (2008) 

beskriver att kvalitativa studier med sådana komplexa ämnesområden kan lämpa sig för 

tillämpning av en undersökande forskningsdesign. Även Gauri och Grønhaug (2005) 

talar om den undersökande forskningsdesignen på liknande sätt och förklarar att 

metoden kan anses passande för studier där forskningsproblemet är komplext. 

Karaktärsdragen för den undersökande forskningsdesignen belyser vanligen förmågan 

att observera eller undersöka individer på olika sätt för att möjliggöra 

informationsinsamling som ska resultera i en teoretiskt grundad förklaring på problemet 

(Ghauri & Grønhaug 2005). 

 

3.3 Materialinsamling 

Inom kvalitativ forskning används två typer av materialinsamlingsmetoder. Dessa två 

utgörs av sekundärdata och primärdata, vilket antingen berör källor som samlats in vid 

tidigare tillfällen eller nyinsamlad primärdata för det specifika fallet. (Bryman & Bell 

2005) Tillvägagångssättet för följande studie var materialinsamling genom primärdata. 

Denna insamlingsmetod valdes med hänsyn till att kunna erhålla en bredare förståelse 

för konsumenters perspektiv, därav har materialinsamlingen skett genom fokusgrupper.  

 

3.3.1 Insamling av empirisk primärdata genom fokusgrupper 

För att kunna besvara syfte och forskningsfråga är det väsentligt att samla primärdata 

relaterat till det specifika forskningsproblemet. En fördel med att använda primärdata i 

en kvalitativ forskningsstudie är att informationen har nära anknytning till studiens 

forskningsfråga och problemområdet. (Ghauri & Grønhaug 2005) De huvudsakliga 

materialinsamlingsmetoderna inom kvalitativ forskning är deltagande observationer, 

enskilda intervjuer och fokusgrupper. Deltagande observationer behandlar granskning 

av individers sociala verklighet under en viss tidsrymd under mer naturliga 

omständigheter än andra insamlingsmetoder. Enskilda intervjuer ger moderatorn större 

möjlighet till kontroll över intervjuprocessens gång. (Bryman & Bell 2013) Dessa två 

insamlingsmetoder valdes dock bort till förmån för fokusgrupper då Bryman och Bell 

(2013) redogör att moderatorn, till skillnad från enskilda intervjuer, kan överlämna 

kontrollen till gruppen där deltagarnas egna uppfattningar och åsikter kan 

uppmärksammas. Om materialinsamlingen skett genom deltagande observationer hade 

respondenternas uppfattningar varit svårare att observera då Ahrne och Svensson (2015) 



  
 

19 

förklarar att dessa egenskaper lämpar sig bättre att undersöka i fokusgrupper. 

Dynamiken som uppstår i fokusgrupper kan leda till att deltagarna preciserar problem 

på ett förnyat sätt och lyfter fram de aspekter de själva anser mest betydelsefullt inom 

ett visst område (Bryman & Bell 2013). I denna studie har därför all primärdata samlats 

in genom fokusgrupper som utgör det empiriska materialet. 

 

Fokusgrupperna möjliggör generering av data som ska hjälpa till att besvara uppsatsens 

problem i förhållande till det teoretiska ramverket. Andra fördelar med fokusgrupper är 

att metoden uppmuntrar deltagarna till att diskutera ett valt ämne, vilket kan leda till 

välutvecklade svar kring ett komplext ämnesområde. (Shukla 2008) Då tekniken lyfter 

fram deltagarnas åsikter kan en förståelse skapas om vad de anser är mest väsentligt om 

saken i fråga (Bryman & Bell 2013). En förståelse kan skapas kring varför 

respondenterna anser något då personlig information kan alstras kring deltagarnas 

uppfattning (Bryman & Bell 2005). Genom fokusgruppsdiskussionerna har området 

kring konsumenters uppfattning om visuell designs relation till en varumärkesidentitet 

utforskats. 

 

En nackdel som ofta nämns vid användning av fokusgrupper är dess begränsning att 

generalisera kunskapen (Shukla 2008). Eftersom denna studie handlar om att skapa 

kunskap om konsumentens uppfattningar ansågs dock att en bättre förståelse kring 

fenomentet skulle kunna skapas genom att undersöka respondenternas personliga 

åsikter. Då Shukla (2008) beskriver att metoden kan avslöja underliggande variabler 

kring ett visst ämne ansågs därför tillvägagångssättet befogat samt mer givande för 

studiens syfte än generaliserad data. 

 

Ovanstående datainsamlingsmetod har således tillämpats för denna studie då den inom 

kvalitativ forskning anses flexibel och mångsidig. Vidare har den tillämpats på grund av 

de fördelar som kan genereras genom att fokusgrupper kan belysa respondenternas egna 

erfarenheter och tolkningar. (cf. Bryman & Bell 2005; Shukla 2008) 

 

3.3.2 Urval 

För att säkerställa att uppfattningar och åsikter inte är typiskt för en enskild fokusgrupp 

bör flera fokusgrupper genomföras (Bryman & Bell 2005). Därav togs ett beslut att i 

denna studie genomföra tre fokusgrupper. Bryman och Bell (2005) beskriver att en 
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fokusgrupp oftast består av 6-10 personer. Ett beslut togs därför om att varje fokusgrupp 

skulle utgöras av sju personer för att kunna ta hänsyn till eventuella bortfall. Ett lägre 

antal gruppmedlemmar valdes för att respondenterna skulle våga ta större plats och 

framföra sina egna tankar jämfört med om fokusgruppen hade omfattat ett större antal. 

Ett större antal gruppmedlemmar beskrivs även öka komplexiteten vid genomförandet. 

(cf. Bryman & Bell 2005)  

 

Den första fokusgruppen bestod vid genomförandet av sju personer likväl som den 

andra fokusgruppen. Den tredje och sista gruppen bestod av fem personer efter ett 

bortfall på två personer. Totalt deltog därmed 19 personer i fokusgrupperna. 

 

Då valet av deltagare till fokusgrupperna gjordes antogs ett bevämlighetsurval, vilket 

Bryman och Bell (2005) förklarar som ett urval av personer som är lättillgängliga för 

forskaren. Deltagarna i undersökningen har varit geografiskt belägna i Växjö, Sverige. 

Morgan (1993) förklarar att det kan finnas fördelar med att deltagarna i fokusgrupperna 

känner till varandra sedan tidigare. De beskriver att målsättningen är att respondenterna 

i en fokusgrupp ska ha minst en gemensam nämnare, exempelvis kön, ålder, utbildning 

eller att på något sätt vara relaterade till varandra sedan innan. I denna studie valdes 

därför respondenter med de två gemensamma nämnarna; utbildning inom design eller 

marknadsföring samt igenkänning sedan tidigare. Detta ska enligt Morgan (1993) 

underlätta för individerna att öppna upp sig och skapa djupgående diskussioner vid 

interaktion med de andra respondenterna. Även Shukla (2008) beskriver att dynamiken i 

en grupp är ett kritiskt problem som kan uppstå då resultatet är beroende av deltagarnas 

förmåga att föra en givande dialog. Att deltagarna i fokusgrupperna kände till varandra 

sedan innan kan således medföra fördelar för respondenterna genom att “...skapa en 

förtroendefull miljö som gör det möjligt att öppet diskutera sina åsikter” (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 87). Detta medförde följaktligen ett främjande för dynamiken i 

grupperna där deltagarna upplevdes bekväma med att prata inför varandra. Därav stärks 

beslutet om att endast välja ett urval baserat på studenter som sedan tidigare hade någon 

form av koppling till varandra. 

 

Valet av att endast välja studenter som studerar design eller marknadsföring grundar sig 

även i att kravet på respondenterna var individer med djup och bred kunskap inom 

ämnesområdet. Detta kan enligt Ahrne och Svensson (2015) vara fördelaktigt då de 



  
 

21 

utvalda är insatta i det ämne som diskuteras samt att de genom kunskap och erfarenhet 

kan belysa olika perspektiv av ämnesområdet. Därav bedömdes andra 

stratifieringskriterer såsom variation mellan yrke, etnicitet och ålder vara av mindre 

betydelse för denna studie. För att på annat vis skapa variation i urvalet deltog både män 

och kvinnor i fokusgrupperna. 

 

3.4 Operationalisering 

Studiens fokusgruppsdiskussioner har legat till grund för det empiriska material som har 

genererat kunskap kring vad konsumenters gör för kopplingar mellan visuell design och 

en varumärkesidentitet. Operationalisering handlar om att samla material som sedan 

bryts ned och tolkas till något mätbart, vilket möjliggör att frågor kan utformas på ett 

sådant sätt att de ger potentiella svar på studiens problem (Bryman & Bell 2013). För att 

möjliggöra koppling mellan det empiriska materialet och de teorier som beskrivits inom 

ämnesområdet har den teoretiska referensramen därför brutits ned i två 

operationaliseringar baserat på teorins fyra huvudrubriker: visuell design, visuell 

designs funktion för en varumärkesidentitet, fördelar med visuell design för att 

kommunicera en varumärkesidentitet samt tolkning av visuell design. Genom att ha 

brutit ned de fyra huvudrubrikerna i mindre beståndsdelar har den teoretiska grunden 

konkretiserats till något mätbart. På detta vis lades en grund för insamling av primärdata 

kring problemet vilket har bidragit till skildring av konsumenters uppfattning på ett 

sanningsenligt vis.  

 

Den första operationaliseringen behandlar huvudrubriken visuell design och begreppets 

indelning i visuella attribut och visuella gestaltningar (se Tabell 3.1). 

Operationaliseringen har gett underlag till en rad värdeord som syftat till att representera 

den teori som beskrivits kring visuella attribut och gestaltningar. De värdeord som 

brutits ut från begreppen har senare legat till grund för att finna två relevanta bilder som 

utgjort underlag till fokusgruppdiskussionerna (se bilaga 1 och 2). Vardera bild 

representerar således samtliga värdeord som brutits ut från den första 

operationaliseringen. Beslutet togs för att undersöka vilka attribut och gestaltningar som 

respondenterna sedan framhävde som centrala under fokusgruppsdiskussionerna.  

 

Studiens andra operationalisering har sitt utgångsläge i teorins resterande huvudrubriker 

och berör visuell designs funktion för en varumärkesidentitet, fördelar med visuell 
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design för att kommunicera en varumärkesidentitet samt tolkning av visuell design (se 

tabell 3.2). Dessa rubriker har brutits ned i sju beståndsdelar, utifrån ovannämda 

rubrikers underrubriker, med målsättning att skapa teman till 

fokusgruppsdiskussionerna. I den tredje kolumnen har samtliga teman vidare brutits ned 

till frågor. Frågorna har dock inte använts som frågeformulär under fokusgrupperna då 

tillvägagångssättet hade varit för strukturerat gentemot studiens forskningsfråga. 

Frågorna har istället fungerat som ett underlag för att se att varje temaområde berördes.  

 

Bilderna som valdes utifrån den första operationaliseringen  har således i kombination 

med den andra operationaliseringen lagt grunden för genomförandet av fokusgrupperna. 

Detta då de svaren som genererats utgått ifrån vad deltagarna sett på de utvalda 

bilderna. Funktionen med bilderna har således varit att ge deltagarna konkreta exempel 

för att underlätta för dem att beskriva vad de gjorde för kopplingar mellan visuell design 

och en varumärkesidentitet. Detta gjordes för att i ett senare skede kunna besvara 

studiens syfte utifrån de svar som genererats från diskussionerna. 

 

 

 
Tabell 3.1, Operationalisering av begreppet visuell design  
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Tabell 3.2, Operationalisering till frågeunderlag för fokusgrupper 
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3.5 Genomförande av fokusgrupper 

Fokusgrupperna hölls semi-strukturerade där öppna frågor ställdes baserade på de teman 

den andra operationaliseringen omfattar. Bryman och Bell (2005) förklarar att en fördel 

med semi-struktur är att respondenterna har större möjlighet till att tala fritt utifrån egna 

preferenser, vilket eftersträvas i denna studie. Öppna frågor möjliggör även frihet vid 

utformningen av fokusgrupperna, vilket i sin tur gör det lättare att utveckla följdfrågor 

utefter hur responderternas svar ter sig under diskussuionens gång. Strukturformen 

beskrivs därför som flexibel då den ger moderatorn möjlighet att ställa följdfrågor 

utifrån respondenternas svar. (ibid.)  

 

Respektive fokusgruppsdiskussion antecknades av en sekreterare samt spelades in för 

att säkerställa att ingen information gick förlorad. En säkerhetsåtgärd som denna bör 

enligt Bryman och Bell (2005) genomföras för att undvika feltolkning samt för att 

möjliggöra en senare återuppspelning av respondenternas svar. Ansvaret för 

genomförandet av säkerhetsåtergärden låg på en sekreterare för att moderatorn skulle 

kunna fokusera på sin roll och inte störas av andra uppgifter. För att säkerställa att alla 

teman berördes var även sekreteraren ansvarig för att bocka av de frågor som ingår i den 

andra operationaliseringen då de var besvarade samt informera moderatorn om något 

tema ej var berört. Detta medförde att respondenterna själva kunde styra diskussionen 

framåt utan att bli styrda av ett specifikt frågeschema.  

 

För att respondenter ska introduceras till det valda ämnesområdet rekommenderas det 

att moderatorn kortfattat beskriver studiens ämnesområde (Bryman & Bell 2013). Varje 

fokusgrupp inleddes därför med att moderatorn beskrev att varumärkesidentiteten är en 

av de aspekter som påverkar hur människor uppfattar ett varumärke. Utifrån de 

värdeord som den första operationaliseringen härlett till beskrevs även begreppet visuell 

design för respondenterna. Introduktionen gjordes således även för att informera 

deltagarna om vilka aspekter visuell design utgörs av. Detta för att de på ett fördelaktigt 

sätt skulle kunna förklara hur de uppfattar att dessa aspekter relaterar till en 

varumärkesidentitet samt för att moderatorn skulle ha möjlighet att ställa öppna frågor 

utifrån de definierade teman på ett sätt som inte påverkade vilka aspekter 

respondenterna valde att uppmärksamma och fokusera på i diskussionerna.  
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Efter introduktionen visades de två bilder som den första operationaliseringen 

resulterade i (se bilaga 1 och 2). Moderatorn bad vid detta tillfälle deltagarna att 

diskutera vad de såg och reagerade på i bilderna utifrån den introduktion som gjorts. 

 

Efter den inledande diskussionen fortsatte undersökningen genom att moderatorn ställde 

en öppen fråga om ett av de definierade teman som utbrutits i den andra 

operationaliseringen. Under fokusgruppernas gång ställde moderatorn följdfrågor vi 

behov för att erhålla utförliga svar. Undersökningen fortgick på detta sätt tills dess att 

alla teman berörts och deltagarna inte längre hade något att tillägga.  

 

3.5.1 Moderatorns roll 

Bryman & Bell (2013) rekommenderar att moderatorn i en fokusgrupp bör göra så få 

ingripanden som möjligt för att undvika att påverka respondenternas svar. Under 

fokusgruppsdiskussionerna bestod moderatorns roll således främst av att lyfta fram 

diskussionsteman samt avgränsa respondenterna om de talade utanför det specifika 

ämnet. Moderatorn kom på så vis att undvika styrande frågor för att minska risken att 

påverka respondenternas svar.  

 

Moderatorn skall enligt författarna även vara uppmärksam på respondenters personliga 

uppfattningar under diskussionens gång för att kunna ställa följdfrågor med syftet och 

forskningsfrågan i beaktning (ibid.). Då forskningfrågan handlade om att undersöka vad 

konsumenter gör för kopplingar mellan visuell design och en varumärkesidenitet 

ställdes endast följdfrågorna som syftade till att få respondenterna att utveckla dess svar. 

Följdfrågorna syftade således till att uppmuntra till mer djupgående diskussioner som 

kunde ge en förklaring till varför de uppfattar något på ett visst vis. Således ställdes 

frågor såsom “Varför tror du det?” och “Hur menar du då?” då Fejes och Thornberg 

(2015) påvisar att det är väsentligt att ställa dessa typer av frågor i en kvalitativ 

undersökning för att få så detaljrika och fullständiga svar som möjligt. 

Kommunikationen mellan moderatorn och respondenten utvecklades på så vis i takt 

med respondenternas svar.  

 

När diskussionerna inom ett visst tema avtog var även moderatorns roll att ställa en ny 

öppen fråga för att starta ytterligare diskussioner. En fråga lyftes då utifrån de teman 

den andra operationaliseringen resulterat i. Den fråga som ställdes utgick då ifrån det 
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temat respondenterna ännu inte berört, detta för att samla in information om respektive 

tema. 

 

3.6 Sammanställning av empiriskt material  

Efter genomförda fokusgrupper har det inspelade materialet återuppspelats och 

granskats för att undersöka att anteckningar tagits sanningsenligt. Därefter diskuterades 

huvudämnena som fokusgruppsdiskussionerna berört, detta för att finna väsentliga 

diskussionsområden utifrån respondenternas uppfattningar.  

 

Samtliga rubriker i den empiriska grunden har framställts utifrån de rådande 

fokusgruppsdiskussionerna där varje underrubrik redovisar det ämne respondenterna 

lyfte fram utifrån de två bilderna som visades. Således har strukturen för empirin 

framarbetats med fullständig hänsyn till respondenternas egna uppfattningar utifrån de 

åsikter som diskussionerna i huvudsak berörde. På detta sätt hintar samtliga 

underrubriker i det empiriska materialet om de väsentliga synpunkter respondenterna 

framhävde under diskussionerna. De mest centrala uppfattningarna sammanställdes 

därefter i en tabell för att tydliggöra viktiga åsikter inför analysprocessen.  

 

Samtliga respondenter inom varje fokusgrupp numrerades med en siffra mellan ett och 

sju som följaktligen redovisas i studiens analysdel. På liknande vis redovisas vilken 

fokusgrupp respektive respondent tillhörde för att tydliggöra att fler grupper berörde 

samma ämne. Genom följande handling möjliggjordes åtskiljning av varje 

respondentets åsikt för att kunna påvisa för läsaren när fler respondenter talat kring 

samma diskussionsområde eller då en enskild respondent uttryck en specifik åsikt.  

 

3.7 Tolkning av empiriskt material 

Huvudsyftet med att analysera kvalitativa studier är att framhäva bakomliggande 

mönster i det insamlade materialet (Christensen 2010). Därav har målsättningen med 

studiens analysprocess varit att uppmärksamma mönster i materialinsamlingen för att 

finna olika konceptuella kategorier. Då denna belyser hur konsumenters uppfattatar ett 

visst fenomen har tillvägagångssättet för tolkning av material tagit inspiration från 

metodansatsen fenomenografi. Då Fejes och Thornberg (2015) påvisar att ansatsen är 

lämpad för kvalitativa studier där undersökningens problem är komplext och syftar till 

att beskriva individers uppfattningar ansågs fenomenografin med fördel kunna användas 
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som inspiration för analysprocessen i denna studie. Inspiration har tagits utifrån 

fenomenografins sätt att processa insamlat material genom att finna mönster och 

samband. 

 

Studiens analys har i huvudsak dock utgått från de tre överlappande processerna 

reduktions-, struktur-, och visualiseringsprocessen. Detta då Christensen (2010) 

beskriver att kvalitativa forskare bör reducera, strukturera och visualisera det insamlade 

materialet för att finna mönster i uppbyggnaden. Samtliga processer kan genomförs 

parallellt där första delen av analysen till största del utgörs av reduktions- och 

struktureringsprocessen, medan slutdelen av analysen utgörs av visualiseringsprocessen 

(Christensen 2010). 

 

Utifrån denna analysprocess har allt empiriskt material brutits ner genom reduktion, 

strukturering samt visualisering. Nedan beskrivs dessa tre steg som analysprocessen 

utgjorts av, detta utifrån den analysprocess som Christensen (2010) beskriver. 

Analysprocessen möjliggör att insamligen av materialet kan göras kontinuerligt under 

samtliga delar av processen (ibid.). 

                                     

Reduktionsprocessen – För att skapa en översiktlig bild över det empiriska materialet 

som samlats in genom fokusgrupper har anteckningar sammanfattats och kodats.  

Kodningen utgörs av nyckelkategorier som framställts genom nedbrytning av 

materialet. Dessa nyckelkategorier utgör specifika diskussioner och uttalanden som 

förklarar respondenternas uppfattningar. Nyckelkategorier och uttalanden har sedan lagt 

grunden till det strukturella mönster som upptäckts i respondenternas uppfattningar av 

visuell design. Detta har således gjorts för att det tydligare skall framgå vad 

respondenterna lyfte fram i diskussionerna. 

 

Struktureringsprocessen – Efter att det empiriska materialet kodats strukturerades 

materialet genom att nyckelkategorierna och de specifika åsikterna satts i relation till 

varandra genom mönsterbildning. De olika nyckelkategorierna grupperades därefter för 

att finna möjliga konceptuella kategorier. De olika kategorierna bildade sedan nya 

kategorier, varpå ett mönster skapades inför kommande analys. De nya kategorierna 

lade sedan grunden till innehållet i analysen för att erhålla respondenternas centrala 

uppfattningar utifrån empirin. 
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Visualiseringsprocessen – Det reducerade och strukturerade arbetet användes sedan för 

att visualiseras genom ombildning av texten till en sammanfattning. Christensen (2010) 

beskriver att dessa sammanfattningar exempelvis kan visualiseras genom bland annat en 

kortfattad summering. Den slutgiltiga summeringen gjorde det sedan möjligt att urskilja 

de mest centrala uppfattningarna i relation till studiens forskningsfråga.   

 

3.8 Metodkritik 

Kritik som riktas mot kvalitativa metodval påpekar dock forskarens subjektiva roll då 

forskarens intresse i vad som anses vara viktigt kan ge utslag på studien (Bryman & 

Bell 2013). Det påpekas att resultatet därmed är beroende av forskaren och möjligheten 

att replikera studien är dessutom är svår på grund av dess semi-strukturerade 

undersökningsform. På grund av att undersökningsformen är semi-strukturerad förklaras 

det även att generaliserbarheten är låg. Undersökningspersonernas beteenden förklaras 

vidare kunna påverkas av forskarens egenskaper på grund av den integrering som sker 

dem emellan. (ibid.) För att öka trovärdigheten i studien och därmed minska risken för 

att tillvägagångssättet negativt har inverkat på resultatet har därför nedanstående 

kvalitetsmått tillämpats.  

 

3.8.1 Kvalitetsmått 

Tillämpning av kvalitetsmåtten trovärdighet och äkthet förklaras av Bryman och Bell 

(2013) vara lämpade för kvalitativa studier då dessa gör det möjligt att ta hänsyn till att 

varje fall inte är det andra likt. Dessa lämpar sig bättre än kvalitetsmåtten validitet och 

reliabilitet då kvalitativa undersökningar inte är generaliserbara och replikerbara i 

samma grad som kvantitativa undersökningar (Bryman & Bell 2013). Kvalitetsmåtten 

trovärdighet och äkthet har därför tillämpats i denna studie och förklaras nedan. 

 

3.8.1.1 Trovärdighet 

Kvalitetsmåttet trovärdighet kan delas upp i fyra kategorier och förklaras följande var 

för sig (Bryman & Bell 2005). 

 

För att skapa tillförlitlighet skall den sociala verkligheten som undersökt skildras på ett 

sanningsenligt sätt (Bryman & Bell 2005). Kvalitetsmåttet har i denna studie säkerställts 

genom citering samt återspegling av respondenternas reaktioner från utförda 
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fokusgrupper utifrån den inspelade materialet. Detta för att påvisa att den sociala 

verkligheten som presenteras inte har förvrängts av författarna.  

 

Kvalitetsmåttet överförbarhet säkerställer att andra forskare kan ta del av och tillämpa 

det insamlade materialet i en annan kontext. För att uppnå detta delkriterie krävs därför 

en detaljrik skildring av den sociala verklighet som studerats. (Bryman & Bell 2005)  

Delkriteriet har i denna studie uppnåtts genom att fokusgruppsdiskussionerna 

dokumenterats genom anteckningar och inspelningar, vilket resulterat i att det studerade 

området på ett sanningsenligt sätt har skildrats utifrån det insamlade materialet. 

 

För att påvisa pålitlighet är det är viktigt att forskaren antar ett granskande synsätt och 

under studiens faser rapportera en fullständig redogörelse för respektive moment 

(Bryman & Bell 2005). För att säkerställa pålitligheten har därför kontinuerliga 

upptaktsmöten med handledare hållits under undersökningens gång. Handledarens roll 

har varit att granska det material som samlats in samt ifrågasätta och bedöma 

undersökningens beslut som tagits gällande studiens utformning. Vidare har studenter 

på Linnéuniversitetet under flera tillfällen haft möjlighet att opponera och kritisera 

undersökningens samtliga steg. Med hjälp av detta har således studiens pålitlighet 

fastställts. 

 

Vidare har att studien genomförts på ett godtroget sätt genom konfirmering av resultatet, 

detta då Bryman och Bell (2005) klargör att resultatet inte skall ha låtits påverkas av 

författarnas värderingar eller inriktningar. Genom de kvalitetsmått som tillämpats i 

denna studie, samt med hjälp av redovisade metodval har studien genomförts på ett 

godtroget sätt.  

 

3.8.1.2 Äkthet 

Kvalitetsmåttet äkthet förklaras av Bryman och Bell (2005) även som 

autenticitetskriteriet och behandlar hur studien ska ge en rättvis bild av de uppfattningar 

som finns bland respondenterna som studerats utifrån en rättvis bild, ontologisk-, 

pedagogisk-, katalytisk-, och taktisk autenticitet.  

 

För att respondenternas åsiker ska återspeglas på ett rättvist sätt har samtliga 

fokusgruppsdiskussioner spelats in för att i efterhand kunna jämföras med sekreterarens 
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anteckningar. Detta för att säkerställa att de anteckningar som togs under diskussionerna 

uppfattades korrekt i enlighet med det första äkthetskriteriet och inte misstolkades av 

sekreteraren. Genom denna säkerhetsåtgärd kan således en rättvis bild av 

respondenternas åsikter återspeglas. Gällande resterande kriterier har den bild 

respondenterna beskrivit återspeglats och undersökningen har på så vis möjliggjort att 

respondenter kan få en bättre förståelse för den miljö de lever i. Vidare har enskilda 

individers åsikter citerats för att möjliggöra att deltagarna kan få en överskådlig bild av 

resterande deltagares uppfattningar. Då dessa åtgärder tilltagits möjliggörs även att 

utomstående personer kan förändra sin användning av visuellt design samt vidta 

åtgärder anpassade efter det konsumenter uppfattar. (cf. Bryman & Bell 2005) 

 

3.9 Etik 

Studien har genomgående antagit ett etiskt förhållningssätt där moraliska företeelser 

tagits ställning till. Detta för att lägga grunden till en väl genomförd undersökning som 

skyddar och håller känsliga uppgifter om respondenter utanför studien. Studien har 

utgått från Bryman & Bells (2005) forskningsetiska principer där hänsyn tagits till ett 

antal rättfärdiga grundsatser utifrån informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt kravet gällande falska 

förespeglingar. Dessa principer har genomgående varit i åtanke för att stärka studiens 

etiskt riktiga utfall. Med detta i beaktning har respondenter informerats om studiens 

ämnesområde innan fokusgrupperna hölls. Detta har genomförts på ett sådant sätt att 

respondenterna blev medvetna om ämnet utan att författarna förklarade ämnet till den 

grad att det kunde påverka respondenternas svar. Respondenterna har vidare informerats 

om att undersökningen är frivillig och att uppgifter hanteras varsamt och hålls internt 

inom studien. Respondenterna har i det empiriska materialet följdaktligen citerats för att 

att garantera att rätt information gavs och därmed tydliggöra att författarna inte 

förvrängt den information som framkommit under fokusgrupperna. Vidare har 

respondenter numrerats för att säkerställa tillämpning av konfidentialitets- och 

anonymitetskravet. 

 

3.10 Källkritik 

Studiens teoretiska grund har kritiskt granskats och noggrant valts ut. Den teoretiska 

delen har utgått från sekundära källor av litteratur från författare inom området. Vidare 

har teorin baserats på vetenskapliga artiklar som valts ut med motiv för att stödja den 
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insamlade faktagrunden och därigenom skapa större förståelse kring ämnesområdet. För 

att kritiskt granska samtliga källor har Thuréns (2013) fyra källkritiska principer 

tillämpats. Dessa principer berör äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet 

(ibid.). 

 

För att undersöka källans äkthet har samtliga källor betraktats genom att undersöka att 

källan påvisar var den utger sig att påvisa. Vidare har tidssambandet undersökts genom 

att granska hur lång tid som gått sedan källan skrevs. I de fall där tidsaspekten betvivlats 

har källan noggrant undersökts för att säkerställa dess relevans. (cf. Thurén 2013) Ett 

exempel på detta berör hanteringen av Kotlers artikel från 1973 som återkommer på ett 

flertal ställen i den teoretiska grunden. Huruvida en artikel från 1973 ses trovärdig kan 

ifrågasättas. I detta fall har det dock påvisats att många författare inom marknadsföring 

refererar till artikeln genom att redogöra aspekter som stämmer överens med var 

forskningen står idag. Därav ansågs Kotlers artikel från 1973 som lämplig källa, trots att 

dess tidssamband kan ifrågasättas.  

 

Under studien gång har det kontinuerligt granskats huruvida källorna är oberoende 

referat till tidigare källa eller inte. Således har förstahandskällor eftersträvats för att 

undvika tillämpning av författare som återberättar en annan författares forskning. 

Tendensfriheten av samtliga källor har undersökts genom ett kritiskt tänkande kring de 

källor som påvisats ge en ensidig bild av verkligheten. (cf. Thurén 2013) 

 

Stora delar av studiens metodologiska redogörelse utgår från Bryman & Bells bok från 

2005 samt den senare upplagan av samma författare från 2013. Enligt ovannämnda 

princip för tidssamband kan det tyckas att endast den senare upplagan skulle ha använts, 

dock upptäcktes små skillnader i dess innehåll vilket medförde att båda upplagorna 

tillämpades för att en korrekt källhänvisning skulle kunna erhållas. 

 

Studiens genomgående källkritiska förhållningssätt har bidragit till trovärdig 

kunskapsgenerering för studiens ämne.  
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4 Empiri 
Följande avsnitt redogör det empiriska resultat som framställts genom tre 

fokusgrupper. Respondenterna har uttryck dess uppfattningar kring den visuella 

designen gentemot två utvalda bilder. Bild 1 uppvisar tre pastaförpackningar med en 

köksinspirerad bakgrund (se Bilaga 1). Förpackningarna är grafiskt utformade med vit 

bakgrund och svart text. Därtill utgörs förpackningen av ett kvinnoansikte där en 

transparent yta formger håret till ansiktet. Den transparenta ytan visar innehållet av 

produkten där pastan utgör figurernas frisyrer. Bild 2 uppvisar en butiksinspirerad 

miljö (se Bilaga 2). Centrerat i bilden står en installation i form av ett 

överdimensionerat kvitto samt en kungvagn fylld med råvaror och två shoppingkassar 

undertill. I bakgrunden syns en hyllsektion i trä där ett fåtal produkter är utplacerade. 

Framför sektionen hänger ett mindre antal klädesplagg.  

 

Strukturen på följande empiriska underlag bygger på de diskussioner som 

respondenterna själva lyft fram utifrån bilderna. Underrubriker har skapats utifrån de 

aspekter som respondenterna framhävde under diskussionerna, varpå samtliga rubriker 

har framkommit utifrån fokusgruppernas centrala samtal.  

 

4.1 Uppfattat användningsområde 

Samtliga fokusgrupper belyste att den visuella designen kan förtydliga den information 

som kommuniceras om den tillämpas på ett begripligt sätt. Grupperna diskuterade att 

informationen av varumärket måste vara tydlig för att konsumenten ska kunna uppfatta 

vem de riktar sig till och vad användningsområdet är. I den första fokusgruppen 

påtalade respondent 5 vikten av att företagen sänder ut en känsla utan att för den skull 

överösa med information. I samma fokusgrupp förklarade respondent 6 att bilder och 

färger går att avläsa tydligare än text i informationssyfte då man som konsument gärna 

undviker att stanna till för att läsa vad som står. En genomgående åsikt i gruppen 

berörde uppfattningen kring att företag bör framhäva det som säljs för att tydligare 

kunna kommunicera med sina konsumenter.  

 

4.1.1 Uppfattning av produktkategori 

I samtliga fokusgrupper reagerade respondenterna på att den visuella designen på bild 1 

inte kunde associeras till produktens innehåll. En deltagare förklarade ”...man ser inte 
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direkt att det är pasta. Jag tycker att man blir lite förvirrad för man ser inte vad deras 

huvudprodukt är” (Respondent 6, Fokusgrupp 1). Trots att samtliga deltagare 

uppskattade utformningen av produktens förpackning framkom det att budskapet var 

missvisande.  

 

Respondenterna förklarade att de associerade utformningen av produkten i bild 1 med 

en annan produktkategori och att den visuella designen med fördel hade kunnat 

innehålla element som istället förtydligade dess funktion. Flera respondenter förklarade 

att pastaförpackningen på ett oförmånligt sätt medförde att man som konsument inte vid 

första anblick kunde registrera vad det är för typ av produkt då produktinformationen 

var svår att associera till särdrag som påminner om produkten. ”Dom skulle haft någon 

basilika, det är pastalikt. Det hade hjälp mer tror jag” (Respondent 3, Fokusgrupp 3). 

En annan respondent förklarade att det istället var miljön i bakgrunden som gjorde att 

innehållet klargjordes. ”Om man inte sett köksredskapen då hade jag trott att de var en 

hårprodukt. Jag hade nog fått kolla två gånger för att förstå vad det var” (Respondent 

5, Fokusgrupp 2). På liknande vis talade respondent 5 i den första fokusgruppen hur 

specifika material och objekt kan skapa associationer gentemot en produkt.  

 

Diskussionerna berörde även ämnet om vilka känslomässiga reaktioner den visuella 

designen väckte. De första två grupperna uttryckte att den visuella designen i bild 1 inte 

speglade produktens kategori, vilket skapade ett paradoxalt uttryck med tanke på dess 

innehåll. Grupperna associerade utformningen av pastaförpackningen till en annan 

produktkategori, vilket samtliga upplevde förvirrande. En av deltagarna förklarade 

”...det känns som en väldigt konstig sak att blanda hår och mat. Det är något man inte 

vill blanda.” (Respondent 7, Fokusgrupp 2). På liknande vis förknippade respondent 6 i 

den andra fokusgruppen förpackningen med hårprodukter.  

 

4.1.2 Otydligt budskap 

Vid diskussioner kring samma pastabild rådde delade meningar kring huruvida den 

visuella designen uppfattades som tydlig eller inte. Ett antal respondenter belyste att den 

visuella designen hjälpte till att kommunicera produkten då dess egenskaper förstärktes 

av den grafiskt utformade förpackningen. En av dessa beskrev att ”...pastan får prata 

för sig själv i och med att allt är väldigt cleant och vitt endast med den svarta texten… 

man får verkligen se formen på produkten” (Respondent 4, Fokusgrupp 2).  
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Fortsättningsvis diskuterades det uppfattade budskapet av den visuella designen i de 

båda bilderna. Det rådde samlade åsikter kring butiksmiljön i bild 2 och dess dubbla 

budskap. Det förklarades i samtliga fokusgrupper att intrycket av varumärket 

uppfattades som spretigt till följd av dess otydliga visuella design. I den första 

fokusgruppen uttryckte respondent 1 att två världar krockar i både bild 1 och 2. 

Grupperna uttryckte vidare att budskapet var svårtolkat då olika visuella uttryck 

kolliderar vid uppfattningen av varumärket. En deltagare förklarade med beaktning till 

bild 2 att ”...det är väldigt otydligt vad de håller på med. Det skulle kunna vara allt från 

inredning till mat och kläder. Det känns som att de måste bestämma sig för att det ska 

bli tydligare för kunderna” (Respondent 3, Fokusgrupp 3). 

 

Samtliga respondenter belyste en märkbar nackdel i att budskapet i den visuella 

designen i bild 2 inte kändes genomtänkt och att detta resulterade i att varumärket 

budskap blev svårtolkat. ”Man tänker på en klädesbutik och matvarubutik som möter 

varandra. Det är så spretigt. Delarna passar inte alls ihop. Det blir ett väldigt rörigt 

intryck” (Respondent 2, Fokusgrupp 3). Den första fokusgruppen diskuterade vidare att 

uppfattningen av varumärkesidentiteten hade blivit tydligare om företaget sände ut 

stringenta visuella budskap.  

 

Den första fokusgruppen diskuterade allmänt huruvida uppmärksamheten gentemot 

produkter kan stärkas eller försvagas beroende på dess visuella design. Respondent 4 

belyste en tänkbar risk i en alltför säregen visuell design då fokus läggs på en sällsynt 

utformning istället för att göra produkter lätt att identifiera i butiken. Samma respondent 

förklarade att detta generellt kan medföra att varumärken och dess produkter inte 

tydliggörs varpå konsumenter kan missta produkter för någonting annat.  

 

Respondent 6 i den andra fokusgruppen klargjorde vidare att pastaförpackningen i bild 

1 hade kunnat uppfattas som något annat om den inte stod tillsammans med liknande 

produkter, detta då man genom placeringen kunde förstå huvudsyftet tack vare dess 

sammanhang. Majoriteten i de tre grupperna tydliggjorde att det inte bör råda någon 

tvekan kring vad produktens huvudsyfte är samt att konsumenter omedelbart vill kunna 

identifiera varumärket oberoende dess kontext. Respondent 2 i den andra fokusgruppen 

förklarade att produkten i bild 1 i nuläget inte kunde associeras till mat. Även en av 
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deltagarna i den första fokusgruppen tydliggjorde att svårigheter ses i att varumärkets 

budskap på samma bild inte framkom på ett tydligt sätt. ”Jag tycker faktiskt inte att 

varumärkets budskap kommer fram så bra. Man borde sätta in en tydlig logga. Sedan 

tänker jag inte på mat när jag ser den” (Respondent 2, Fokusgrupp 1). 

 

4.1.3 Överväldigande information  

Utifrån bild 2 förmedlades likartade tankar kring den information som den visuella 

designen uttryckte som genomsyrade alla tre fokusgrupper. Samtliga respondenter 

belyste att tydlig information är en av de mest väsentliga faktorer för att uppfatta ett 

varumärke budskap men diskuterade vidare att informationen i detta fall upplevdes 

överväldigande. Fokusgrupp 3 resonerade att den omfattande informationen i bild 2 

medförde svårigheter i att registrera det faktiska budskapet. En deltagare förklarar ”Jag 

har lite svårt att se vad de ska sälja. Tittar jag på det runt omkring kan jag inte se det 

som en helhet. De borde göra det mer tydligt för att man ska förstå vad budskapet 

faktiskt är” (Respondent 5, Fokusgrupp 3). 

 

Den första fokusgruppen diskuterade att man generellt som konsument snabbt vill 

kunna läsa av den information som behövs för att förstå ett varumärke utan att behöva 

lägga för stor vikt vid att tänka ut vad som är det mest väsentliga i den utsända 

informationen. En av respondenterna förtydligade detta genom att förklara att irritation 

kan uppstå om man som konsument behöver reda ut den information som 

kommuniceras samt att företag bör förtydliga vad de i huvudsak vill förmedla och sedan 

hålla sig till det. ”...man vill ju inte behöva tänka för mycket i exempelvis en butik, det 

kan göra att man blir irriterad. Det är bättre om företaget bestämmer vad de vill 

förmedla och sedan göra det tydligt för att man lättare ska kunna uppfatta det” 

(Respondent 5, Fokusgrupp 1). 

 

4.2 Pris- och kvalitetsuppfattning 

Samtliga fokusgrupper berörde ämnet huruvida visuell design inverkar på uppfattningen 

av ett varumärkes pris- eller kvalitet. De visade sig att de två bilderna gav 

respondenterna skilda uppfattningar och associationer kopplat till dessa faktorer. 
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4.2.1 Pristolkning genom visuell design  

Då respondenterna resonerade kring uppfattningen av vad den visuella designen kan 

informera om påtalade de att den visuella designen generellt sett kan användas för att 

signalera prisklass. Vid diskussion kring hur respondenterna tolkade de visuella signaler 

som sänds ut förekom oeniga uppfattningar kring det som förmedlades i bilderna. Den 

största skillnaden låg i hur deltagarna tolkade prisklassen utifrån den visuella designen i 

bild 2. I samtliga grupper framkom associationer som gjordes utifrån det 

överdimensionerade kvittot som representerades i denna bild. En respondent påtalade att 

prisklassen uppfattades låg då storleken på kvittot upplevdes synnerligen 

överdimensionerat. Respondenten förklarar att ”...det känns som att designen signalerar 

att man får mycket för pengarna” (Respondent 1, Fokusgrupp 3). Tvärtemot 

diskuterade en annan grupp om hur samma överdimensionerade objekt fick motsatt 

effekt. ”Just att det är så långt gör att man tänker att det kommer bli dyrt” (Respondent 

2, Fokusgrupp 2). Respondenterna associerade kvittot på butiksmiljön i bild 2 på 

märkbart skilda vis, dock framgick det att en stor del tolkade att varumärket signalerade 

lågpris medan ett lägre antal gjorde en tolkning om att köpet skulle bli dyrt. ”...det 

känns som att designen signalerar att man får mycket för pengarna” (Respondent 1, 

Fokusgrupp 3). Deltagarna associerade även kvittot i ovannämnda bild som något som 

syftade till att påvisa bredden av varumärkets utbud. Respondenterna hade under 

samtliga diskussionerna svårt att besluta sig för vad budskapet kunde tänkas vara. Hur 

deltagarna uppfattade prisklassen visade sig således skilja sig deltagarna emellan.  

 

Ett flertal respondenter förklarade att varumärket i ovannämnda bild uppvisade en 

kombination mellan visuella designelement som signalerade både budget och lyx, varpå 

det blev otydligt för konsumenterna vad varumärket stod för. Exempelvis samtalade den 

första fokusgruppen om hur bild 2 gav ett exklusivt uttryck men att plastpåsen i miljön 

eliminerade denna känsla. En annan deltagare förklarade att “Plastpåsen stör intrycket 

väldigt mycket, det upplevs bara billigt” (Respondent 7, Fokusgrupp 1). 

 

Till skillnad från ovanstående åsikter framkom generella synpunkter som belyste att 

visuell design kan medföra en uppfattning om att vissa produkter har ett dyrare pris. 

Flera respondenter påtalade att visuell design ofta leder till att man uppmärksammar ett 

varumärke men att detta även medför att man bedömer att produkten har ett dyrare pris 

innan man har kännedom kring det faktiska priset. En av deltagarna förtydligade detta 



  
 

37 

genom att skåda pastaförpackningen på bild 1 och uttrycka ”Jag får en uppfattning om 

att den är dyrare än andra på grund av att den ser så unik ut. Den känns dyr och jag 

tror att man kan använda den för att skapa uppmärksamhet.” (Respondent 2, 

Fokusgrupp 2). Ett flertal respondenter resonerade på samma vis och förtydligade att 

visuell design kan medföra en uppfattning om att en produkt är dyrare än liknande på 

grund av dess särskiljande visuella design. I diskussionen samtalade de huruvida de 

skulle betala mer för en produkt med en säregen visuell design eller inte, varpå en av 

respondenterna i enlighet med produkten i bild 1 betonade ”Om den hade samma pris 

eller bara kostat någon krona mer så hade jag kanske köpt den” (Respondent 3, 

Fokusgrupp 2).  En annan talade om samma pastaförpackning och berättade att 

”Designen gör att pastan ser mycket dyrare ut, men om det skulle vara samma pris som 

liknande produkter hade jag köpt den” (Respondent 7, Fokusgrupp 1). På likartat vis 

beskrev många deltagare att den visuella designen generellt sett därmed har betydelse 

för det uppfattade priset oavsett vilken produkt det rör sig om.  

 

4.2.2 Kvalitetstolkning genom visuell design  

Samtalet ledde vidare in på den kvalitet som den visuella designen ansågs förmedla. 

Utifrån de material som tillämpats i bild 2 upplevdes butiksmiljön kunna spegla vissa 

kvaliteter som varumärket besitter. En av deltagarna förklarade att ”Jag tycker att 

interiören ser väldigt påkostad ut med materialen. Exempelvis väggen och att det är 

ganska lite produkter. Det känns väldigt exklusivt..” (Respondent 2, Fokusgrupp 1). På 

samma vis återkom associationer mellan material och kvalitet gentemot samma bild 

under respektive fokusgrupp. I den första fokusgruppen lyfte respondent 4 fram att 

miljön såg högklassig ut och att designen därigenom associerades med exklusivitet. I 

fokusgrupp 3 framgick det även att tolkningar om kvaliteten gjordes utifrån samma bild 

på grund av antalet produkter som använts i bilden då respondent 4 uttryckte att den 

sparsamma användningen medförde att butiksmiljön uppfattades påkostad. Ytterligare 

en deltagare reagerade på detsamma och beskrev att ”Det är ju väldigt få produkter i 

vagnen så det känns ganska exklusivt” (Respondent 3, Fokusgrupp 2). Det diskuterades 

även kring det faktum att varorna som var placerade långt ifrån varandra medförde att 

varumärkets kvalitet uppfattades vara högre. 

 

Ett flertal deltagare var eniga om att kvalitetsintrycket framhävdes genom den 

sparsamma användningen av produkter i exponeringen på bild 2. Uppfattningen om att 
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kvaliteten var hög ifrågasattes dock på grund av ett objekt i form av en plastpåse i den 

visuella designen som enligt deltagarna snarare förmedlade motsatt budskap. Då 

deltagarna samtalade om plastpåsen i butiksmiljön utifrån bild 2 beskrev de att 

materialet på objektet var anledningen till denna uppfattning. En av dem uttryckte att 

”Jag tycker det ser ut som skräp. Jag associerar det inte alls med något exklusivt.” 

(Respondent 4, Fokusgrupp 3). Även deltagarna i grupp två diskusketerade kring hur 

materialet påverkade uttrycket, varav en förklarade att ”Papperpåsar hade känts mer 

exklusivt” (Respondent 1, Fokusgrupp 2). På samma vis reagerade en av deltagarna i 

fokusgrupp tre på materialet på taket och lampan i samma bild. ”Jag får en uppfattning 

om att designen gör att det blir lite fabrikskänsla” (Respondent 5, Fokusgrupp 3). 

Respondenten pekade på bilden och förklarade att även detta kunde tänkas bero på att 

dessa objekt utgjordes av metall. 

 

Många av deltagare var eniga om att produkter kan uppfattas olika beroende på vilken 

kontext de sätts i. Samma visuella design förklarades således kunna få produkten i bild 

1 att verka exklusiv i en butik och symbolisera lågpris i en annan. En av deltagarna 

beskrev detta genom att förklara hur pastaförpackningen i denna bild kunde förknippas 

olika beroende på vilken butik den placerades i. Deltagaren talade om lågpriskedjan 

TGR och beskrev att ”TGR har ju den skämtsamma, stilrena stilen. Där skulle jag 

verkligen förknippa förpackningen med dem. Men skulle jag hitta den på Oliveriet hade 

jag nog kopplat den med kvalitet” (Respondent 5, Fokusgrupp 2). 

 

Slutsatser drogs även kring varumärkets kvaliteteter utifrån den kunskap respondenter 

besatt om redan befintliga varumärken. De beskrev hur färgval och material kunde 

associeras till andra varumärken och sedermera påverka hur produkters kvalitet tolkas. 

En av deltagarna förklarade utifrån bild 1 att ”Det är ju väldigt minimalistisk design, lite 

som Apples produkter. Det känns cleant med det vita och designen gör att jag tänker på 

kvalitet” (Respondent 2, Fokusgrupp 3). I fokusgrupp 2 fokuserades det desto mer på 

trämaterialet i bilden med butiksmiljön, samt det bidrag deltagarna ansåg att materialet 

medförde till uppfattningen av kvaliteten. ”Den där bakgrunden gör att jag tänker lite 

på Volt. Det känns manligt och dyrt med mörkt trä” (Respondent 6, Fokusgrupp 2). 

 

När respondenterna blev tillfrågade vilka kärnvärden som de ansåg att den visuella 

designen förmedlade i de båda bilderna hade samtliga fokusgrupper svårigheter att svara 
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på frågan och diskussionen fortgick snabbt i en annan riktning. Istället diskuterades 

möjliga signaler som den visuella designen signalerade varpå respondenterna hade 

skilda uppfattningar. Ett flertal respondenter ansåg att den visuella designen i bild 2 

förmedlade budget och femininitet, medan andra respondenter fick en uppfattning om 

exklusivitet och maskulinitet. Att kvalitetsuppfattningen kunde påverkas av den visuella 

designen tydliggjordes således genom fokusgruppsdiskussionerna. 

 

4.3 Uppfattat mervärde 

Deltagarna i fokusgrupperna berörde ämnet kring hur visuell design allmänt kan 

generera mervärde för konsumenter. Samtliga grupper diskuterade hur välbefinnande 

kan upplevas genom visuell design samt hur den visuella designen av olika varumärken 

och produkter kan bidra med värdeskapande vid en köpsituation, exempelvis genom 

utformningen av en förpackning.  

 

4.3.1 Uppfattat välbefinnande genom visuell design 

Diskussionerna i de tre fokusgrupperna berörde huruvida visuell design kan förhöja 

välbefinnandet genom att nämna att pastaprodukten i bild 1 kan förmedlade en viss 

livsstil. Ämnet berördes dock endast ytligt i alla grupperna varpå moderatorn inflikade 

med en fråga kring huruvida respondenterna upplevde att visuell design kan öka 

välbefinnandet. Samtliga respondenter var eniga om att visuell design kan bidra till viss 

tillfredsställelse och framkalla trivsel i miljöer. En av respondenterna beskev att ”...det 

är roligare att gå och handla i en miljö som är estetiskt tilltalande” (Respondent 6, 

Fokusgrupp 1). I den andra fokusgruppen förklarade respondent 2 att man som 

konsument kan uppleva ökat välbefinnande när man handlar i en mer exklusiv butik. 

Denne vidareutvecklade förklaringen och beskrev att det ökade välbefinnandet 

framförallt beror på att dessa typer av butiker oftast tänkt på det estetiska för att 

framhäva varje enskild produkt, och därigenom förmedla inspirerande miljöer.  

 

Diskussioner kring samma område berörde det faktum att visuell design kan medföra en 

attraktiv förmån för varumärken. Respondent 2 i den första fokusgruppen förklarade att 

visuell design kan medföra att man gärna stannar kvar längre i en miljö om denna är 

utformad estetiskt tilltalande och bidrar till upplevd trivsel. På ytterligare vis beskrev en 

annan deltagare att utformningen av produkter och miljöer medför att attraktion skapas 
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gentemot varumärket genom att förklara att ”Det visuella är det första som attraherar 

och gör att man går fram och känner på produkter” (Respondent 1, Fokusgrupp 2). 

 

4.3.2 Förpackningsdesignens bidrag till mervärde 

I samtliga fokusgrupper lyfte moderatorn en fråga kring visuell design som 

tillvägagångssätt för att skapa mening då respondenterna inte självmant talade kring 

denna punkt. Då frågan ställdes höll samtliga respondenter i den andra fokusgruppen 

med om att visuell design kan användas för att skapa mening. Tillvägagångssättet för 

meningsskapade genom visuell design var dock svårbesvarat. Deltagarna påtalade att 

visuell design kan medföra att produkten upplevs underhållande och mer intressant. 

Flera respondenter i gruppen belyste att en produkt med en attraktiv visuell design kan 

ha fler användningsområden än endast de mest grundläggande. Respondent 3 i samma 

grupp förklarade att det upplevs mer tillfredsställande att äga en produkt på grund av 

den estetiska utformningen. Denne förklarar vidare att en produkt med en lockande 

utformning då även kan fungera som en inredningsdetalj i hemmet. På ett snarlikt sätt 

belyste en av deltagarna utifrån pastaprodukten på bild 1 att “...jag tänker mer på att 

jag skulle vilja ha den på en hylla hemma. Den passar in i livsstilen och kan stå framme 

i köket eller ge bort som present till någon”  (Respondent 6, Fokusgrupp 1). En av 

deltagarna förklarade vidare att ”...jag tror inte att man upplever livskvalitet av själva 

produkten men det är väl snarare att den visuella designen bidrar till det lilla extra” 

(Respondent 2, Fokusgrupp 3).  

 

Trots att vissa respondenter påtalade att utformningen av produkten på bild 1 var något 

missvisande uppskattades dock den visuella designen då samtliga respondenter 

uppfattade produkten som en potentiell gåva då den uttryckte humor. “Den här skulle 

man kunna ge som present bara för att designen är så rolig och snygg” (Respondent 5, 

Fokusgrupp 3). På liknande vis påtalade respondent 3 i den första fokusgruppen att en 

produkt generellt sett alltid upplevs roligare att köpa om den visuella designen är 

annorlunda gentemot andra produkter. Samma respondent förklarade att en förpackning 

med en attraktiv visuell design kan användas som gåva trots att innehållet eller 

produkten inte är av specifikt värde.  

 

Deltagare i den andra fokusgruppen förklarade att visuell design kan tillföra spänning 

till en befintlig produkt och tillika fungerar som statussymbol trots att liknande 
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produkter erbjuder bättre produktegenskaper. En av deltagarna studerade 

pastaförpackningen i bild 1 och uttryckte vidare att ”Den kanske inte är det bästa men 

man köper den på grund av designen, som en statuspryl...lite som Apple.” (Respondent 

2, Fokusgrupp 3). För att den visuella designen ska skapa mening beskrev dock flera 

respondenter i alla tre grupper att uttrycket måste vara tydligt för att man ska förstå 

budskapet. Respondent 2 och 3 i den sista fokusgruppen diskuterade att de associationer 

som görs och vad som uppfattas är individuellt och beror på smak och tidigare 

erfarenheter.  

 

Vid diskussion kring temat köpmotivation rådde skilda uppfattningar kring huruvida 

den visuella designen skulle motivera konsumenter vid en köpsituation. Respondenterna 

poängterade att man i vissa fall endast betalar för den visuella designen och därigenom 

skulle kunna tänka sig att betala mer för en produkt med en unik visuell design. 

Respondent 5 i den sista fokusgruppen granskade pastaprodukten i bild 1 och förklarade 

att man som konsument hellre köper en sådan förpackning än konkurrerande då den 

visuella designen anses mer estetiskt tilltalande. ”Jag köper ju hellre den här än Barilla 

bara för att kartongen är mycket finare.” (Respondent 5, Fokusgrupp 3) Andra 

respondenter från samma fokusgrupp instämde och påpekade att visuell design bidrar 

till att locka en konsument till köp samt att den visuella designen i vissa fall betyder allt 

för varumärket. Samma diskussion yttrade sig även under den första gruppdiskussionen 

där en av deltagarna, utifrån bild 1, förklarade att ”...här köper man så mycket mer än 

bara produkten. Här köper man verkligen den visuella designen och det skulle jag 

absolut kunna betala mer för. Här är den visuella designen allt!” (Respondent 5, 

Fokusgrupp 1).  

 

4.3.3 Intresseväckande egenskaper 

Utifrån de två uppvisade bilderna diskuterade samtliga fokusgrupper vad som enligt 

dem representerades med hänsyn till den visuella designen. Det visade sig att ett flertal 

respondenter var överens om att den visuella designen på pastaförpackningen i bild 1 

representerade innovation och humor. En deltagare framhävde att ”Jag tycker den här 

är nice och rolig” (Respondent 2, Fokusgrupp 3). Det påpekades att det humoristiska 

egenskaperna i den visuella designen i denna bild bidrog till att väcka nyfikenhet och 

medförde att ett intresse skapades. Respondenterna i samtliga fokusgrupper var eniga 

om att den humoristiska egenskapen i ovannämnda bild var positiv för varumärket samt 
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en bidragande faktor till att man gärna visar upp produkten för andra. ”Den känns 

nytänkande, rolig och humoristisk. Den väcker nyfikenhet direkt. Man kanske inte tror 

att det är vad det faktiskt är. Jag hade ju gärna visat upp den för andra” (Respondent 6, 

Fokusgrupp 1). Likartat förklarade respondent 5 i samma fokusgrupp att den visuella 

designen på pastaförpackningen förmedlade att matlagning är roligt.  

 

Gruppdiskussionerna ledde in på att varumärken kan särskilja sig från andra med hjälp 

av dess visuella design. Respondent 4 i den sista fokusgruppen beskrev att varumärken, 

genom den visuella designen, kan skapa uppmärksamhet gentemot varumärket. I 

samtliga fokusgrupper beskrev respondenter att den visuella designen på pastaprodukten 

i bild 1 upplevdes humoristisk och att den på så vis uppmärksammades. En deltagare 

belyste att ”...budskapet känns väldigt humoristiskt, jag tycker att designen sticker ut 

och skapar uppmärksamhet” (Respondent 4, Fokusgrupp 2). Respondent 1 i den sista 

fokusgruppen beskrev att den visuella designen i samma bild avger ett trendigt budskap. 

En annan uppfattade produkten tilltalade då den upplevdes som modemässig. “Den 

tilltalar mig väldigt mycket och det är nog mest för att jag känner att det blir 

modemässigt att ta sig an matvaror” (Respondent 4, Fokusgrupp 1).  

 

4.4 Uppfattade särskiljningsfaktorer 
 
4.4.1 Storlekens effekt för uppmärksamhet 

Fokusgruppernas gemensamma uppfattning kring bild 1 berörde ett kritiskt tänkande till 

användningen av storskaliga företeelser i designen. De belyste att det 

överdimensionerade kvittot kunde verka stötande och avlägsnade fokus från andra 

aspekter i den visuella designen. Respondenternas övergripande åsikter i samtliga 

fokusgrupper var att storleken på kvittot kändes oproportionerligt i kombination med 

andra designelement i mer realistisk skala. En respondent förklarade att “...just kvittot 

tycker jag känns lite jobbigt...det känns dyrt och obehagligt att det är så stort. Det bör 

man nog akta sig för.” (Respondent 4, Fokusgrupp 3). En deltagare från en annan 

fokusgrupp beskrev på liknande sätt att intrycket upplevdes negativt med förklaringen 

”Det är nog för att kvittot är oproportionerligt. Det känns väldigt stort och konstigt” 

(Respondent 2, Fokusgrupp 2). 

 

Trots den samlade uppfattningen i samtliga fokusgrupper kring att storskaliga 

designelement bör tillämpas med försiktighet fanns en genomgående åsikt om att storlek 
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kan bidra till uppmärksamhetsskapande, oavsett om det i slutändan är en fördel eller 

nackdel för varumärket. ”Det som skiljer designen åt är ju det stora kvittot. Storleken 

på det känns väldigt annorlunda och får absolut företaget att skilja sig från andra” 

(Respondent 4, Fokusgrupp 3). I samma fokusgrupp tillade respondent 2 att storleken på 

kvittot i bild 2 var något man reagerar på vid första anblick samt något helt nytt man 

inte sett tidigare. Liknande diskussion behandlades i den andra fokusgruppen där en av 

deltagarna förklarade att ”...det är nog därför jag ser det, för att de är stort och det 

första man ser i bilden.” (Respondent 3, Fokusgrupp 2). 

 

4.4.2 Formens bidrag till särskiljning 

Respondenter i den sista fokusgruppen tydliggjorde att den uppfattning de fick av 

budskapet i bild 1 till viss del var delat. Det som däremot lyftes fram i samtliga 

fokusgrupper var att den visuella designen på pastaförpackningen särskiljde sig från 

andra företag genom dess form och förpackning. I den första fokusgruppen beskrev 

respondent 3 att formen upplevdes unik och hjälpte till att särskilja produkten från 

liknande. En annan deltagare förklarade att ”...den sticker ut och man ser den på hyllan 

bland allt annat. Det blir väldigt tydligt vad det är för något” (Respondent 2, 

Fokusgrupp 1). 

 

Följaktligen beröde diskussionen hur olika varumärken uppvisar produktens innehåll, 

varpå alla tre fokusgrupper diskuterade att produktens form i bild 1 utnyttjats för att visa 

produkten, samt att formen är en av de faktorer som får produkter att särskilja sig från 

konkurrenter. En deltagare förklarar att “...här har de utnyttjat produktens form för att 

uttrycka hur den ser ut och på så sätt sticker den ut från andra varumärken.” 

(Respondent 5, Fokusgrupp 2). En deltagare från en annan fokusgrupp nämner på 

liknande vis att ”...ja, de har ju verkligen utnyttjat huvudprodukten och formen på den i 

håret..” (Respondent 7, Fokusgrupp 1). Respondent 1 i den sista fokusgruppen klargör 

att detta kan medföra att produktens syfte förstärks och därigenom tydliggörs för 

konsumenter. Vidare diskuterar de även i den första fokusgruppen att nyttjande av 

produktens form medför en bättre fokusering på produkten. ”Jag tycker att det är 

väldigt bra att de genom designen har utnyttjat produktens form för man ser verkligen 

vad det ska användas till. Fokus ligger på produkten i sig och dess användningsområde, 

även fast den har en snygg och unik design” (Respondent 2, Fokusgrupp 1). 
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En genomgående diskussion i samtliga fokusgrupper var att formen på produkten kan 

uttrycka komik varpå ett flertal respondenter delade uppfattningen om att humor kan 

vara ett uppskattat sätt att förmedla en produkts egenskaper på, så länge det inte 

eliminerar huvudfokus från varumärket. En av respondenterna lyfte denna synpunkt 

genom att förklara att ”Både formen på förpackningen och produkten i sig är en rolig 

grej som sticker ut och skapar en aha-upplevelse” (Respondent 7, Fokusgrupp 1). 

 

4.4.3 Färg som uppmärksamhetsskapare 

En utmärkande diskussion i alla tre fokusgrupperna berörde att visuell design kan 

medföra en framstående fördel då den kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma 

produkter och varumärken i en köpsituation. I den sista fokusgruppen belyste 

respondent 3 att utformningen på en produkt kan fungera som märkbar fördel för att 

registrera ett specifikt varumärke och uppmärksamma det framför andra liknande 

varumärken. I samma fokusgrupp diskuterade de likväl att färger kan vara ett bra medel 

för uppmärksamhetsskapande och samtalade vidare om att färgen vit medför fräschör 

till produkter, vilket i vissa fall kan vara lättare att registrera i ett sammanhang bland ett 

flertal färgstarka produkter som man många gånger möts av i butiker. “Den vita färgen 

gör att pastaprodukten står ut på hyllan bland andra produkter med massa färg” 

(Respondent 2, Fokusgrupp 2).  

 

Vidare berörde samtalen i den första fokusgruppen att färgen på pastaförpackningen i 

bild 1 bidrar till särskiljning då liknande varumärken ofta använder en blå förpackning i 

den specifika produktkategorin. En deltagare uppgav beskrivande att ”...den sticker ut 

från alla vanliga förpackningar där man bara ser att det står Barilla och spagetti och 

oftast är blått...” (Respondent 3, Fokusgrupp 2). Liknande synpunkter lyfts fram i den 

första fokusgruppen då ett flertal respondenter diskuterade hur produktens färg bidrar 

till visuella fördelar. ”Den står verkligen ut på grund av designen och färgen. Den är ju 

väldigt stark rent visuellt” (Respondent 4, Fokusgrupp 1). 

 

Även respondent 3 i den andra fokusgruppen påtalade att färgen på pastaförpackningen 

kändes innovativ, men belyste trots detta en osäkerhet kring om denne skulle köpa 

produkten. Ett flertal respondenter förklarade att förpackningen upplevdes feminin och 

bidrar till att fler tjejer än killar skulle köpa den. ”Jag tror inte att killar skulle köpa 

den, formen och färgen och allt känns så kvinnligt” (Respondent 2, Fokusgrupp 2). 
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4.4.4 Avsaknad av bilder och symboler 

Trots att många respondenter ansåg att den visuella designen i båda bilderna bidrog till 

särskiljning för varumärket benämnde dock respondent 6 i den första fokusgruppen 

avsaknand av logotyp på produkten i bild 1 som något negativt. Respondenten 

förklarade dock att man förmodligen känt igen pastaprodukten ändå eftersom den 

visuella designen kan upplevas påtaglig på hyllan i en butik. “Man ser inte varumärket, 

men den är väldigt utstickande i sin design så man hade nog känt igen förpackningen 

bland andra produkter på hyllan trots att den inte har någon logga” (Respondent 6, 

Fokusgrupp 1). I ett annat exempel klargjorde en respondent att logotypen i bild 2 

tydligt framgick i den visuella designen vilket bidrog till att varumärket blev lätt att 

urskilja och förklarade att ”...här är det ju väldigt tydligt vad det är för varumärke” 

(Respondent 3, Fokusgrupp 1). På snarlikt sätt samtalade de i den tredje fokusgruppen 

kring hur den grafiskt utformade pastaförpackningen i bild 1 hjälper till att skilja 

produkten från andra. De diskuterade huruvida designen av förpackningen var positiv 

för varumärket eller inte då produkten saknade associerande bilder eller symboler på 

förpackningen. En av respondenterna förklarar detta genom att understryka ”...jag 

tycker absolut att designen bidrar till att särskilja varumärket” (Respondent 1, 

Fokusgrupp 3).  

 

Flera respondenter i de tre fokusgrupperna lyfte åsikten kring att den visuella designen i 

bild 1 skiljde sig genom avsaknaden av specifika bilder och symboler representerade på 

förpackningen. En deltagare förklarade att varumärken ofta tillämpar bilder eller 

symboler som bidrar med associationer till produkten och förklarade vidare att produkt i 

fråga skiljde sig från detta ”..för alla andra pastaförpackningar anspelar ju mer på 

Italien, vilket inte denna gör så den skiljer sig från det” (Respodent 5, Fokusgrupp 1). 

Vissa respondenter belyste dock att denna avsaknad av bilder och symboler medförde 

att den visuella designen uppvisade något som var svårt att koppla till den specifika 

produkten och dess kategori. Respondent 4 i den sista fokusgruppen förklarade vidare 

att bilder ofta är en positiv faktor för att särskilja och tydliggöra en produkt.  
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4.5 Summering av empiriskt material  

Underrubrikerna i det empiriska materialet har legat till grund för den sammanställda 

tabell som visas nedan, detta för att skapa en överskådlig bild av de centrala 

uppfattningarna som rådde kring varje diskussionsämne samt ett underlag för stundande 

analytiska del.  

 
Diskussionsområde Centrala uppfattningar 
Uppfattat 
användningsområde 

Uppfattning av produktkategori: 
- Det är svårt att associera förpackningen till pasta 
- Pastaförpackningen förknippas med hårfärg på ett ofördelaktigt sätt 
 
Otydligt budskap: 
- Bild 2 uttrycker ett dubbelt budskap som gör budskapet svårtolkat då det kan kopplas till 
  både inredning, mat och kläder 
- En allt för säregen design kan distrahera kunden från att identifiera produkten i butiken 
- Pastaförpackningens huvudsyfte kan vara svårt att uppfatta om den inte placeras vid 
  liknande produkter. 
- En logga hade kunnat medföra att produkten blivit lättare att identifiera. 
 
Överväldigande information: 
- Överväldigande information gör det svårt att förstå vad varumärket säljer 

Pris- och 
kvalitetsuppfattning 
 

Pristolkning genom visuell design: 
- Prisklassen är låg då det överdimensionerade kvittot påvisar att man får mycket för 
   pengarna. 
- Prisklassen tolkas vara hög då det långa kvittot associerades med att köpet kommer 
   bli dyrt. 
- Plastpåsen i bild 2 stör det exklusiva uttrycket som resten av butiken uttrycker. 
- Pastaförpackningen upplevs dyrare än liknande produkt p.g.a. den säregna designen. 
 
Kvalitetstolkning genom visuell design: 
- De material som använts i interiören i bild 2 skapar en exklusiv känsla. 
- Den sparsamma användningen av produkter i butiksmiljön ger ett exklusivt intryck. 
- Pastaförpackningen kan upplevas som både billig och exklusiv beroende på vilken 
  butik den placeras i. 
- Pastaförpackningens färg- och materialval förknippas med andra varumärken vilket får 
   respondenterna att koppla förpackningen med kvalitet. 

Uppfattat mervärd 
 

Upplevt välbefinnande genom visuell design: 
- En estetiskt tilltalande miljö kan få kunden att uppleva inspiration och trivas. 
 
Förpackningsdesignens bidrag till mervärde: 
- En snyggt designad produkt upplevs mer tillfredsställande att äga då den kan passa ens 
   livsstil. 
- En visuellt attraktiv förpackning kan ges bort i gåva trots att innehållet inte är av 
   specifikt värde. 
- Pastaprodukten tros inte vara den bästa i kategorin men skulle köpas ändå då den 
   uttrycker status.   
- Pastaförpackningen köper man hellre eller konkurrerande produkter på grund av dess 
   visuella design då den beskrivs vara allt för produkten. 
 
Intresseväckande egenskaper: 
- Förpackningen i bild 1 upplevs humoristisk, nytänkande samt väcker nyfikenhet. 
- Den visuella designen i bild 1 avger ett trendigt budskap och upplevs modemässig. 
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Uppfattade 
särskiljningsfaktorer 

Storleken effekt för uppmärksamhet: 
- Det överdimensionerade kvittot upplevs avlägsna fokus från andra aspekter i den 
   visuella designen. 
- Kvittot i bild 2 skapar reaktioner vid första anblick då det upplevs som något helt nytt. 

 
Formens bidrag till särskiljning: 
- Pastaförpackningens form upplevs unik och hjälper till att särskilja produkten från 
   liknande. 
- Produktens form upplevs ha utnyttjats vilket gör att fokus ligger på 
   användningsområdet.  
- Utnyttjandet av formen på håret i bild 1 upplevdes rolig. 
 
Färg som uppmärksamhetsskapare: 
- Färgen vit medför fräschör till produkter och sticker ut bland andra färgstarka produkter. 
- Formen och färgen på förpackningen i bild 1 uttrycker femininitet. 
 
Avsaknad av bilder och symboler: 
- Pastaförpackningen saknar logotyp men tros kännas igen p.g.a. dess särskiljande 
   visuella design. 
- Förpackningen skiljer sig från många konkurrenter då andra ofta associerar till Italien 
   genom bilder. 

 
Tabell 5.1, Summering av empiriskt material 
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5 Analys 
Genom att uppmärksamma mönster i det empiriska materialet har nya rubriker skapats 

för följande analytiska del för att tydligare leda strukturen mot studiens 

forskningsfråga. I relation till teoretiska uttalanden har den empiriska 

materialinsamlingen analyserats för att kunna besvara vad konsumenter gör för 

kopplingar mellan visuell design och en varumärkesidentitet. Detta för att i ett senare 

skede kunna analysera och förklara  hur visuell design relaterar till en 

varumärkesidentitet. Således bygger strukturen i nedanstående analys utifrån 

respondenternas centrala uppfattningar i det empiriska materialet. Dessa uppfattningar 

har sedan lagt grunden för de nya rubriker som presenteras.  

 

5.1 Uppfattad varumärkesidentitet utifrån intresseväckande 

egenskaper 

Nilson (2000) förklarar att företag kan ta hjälp av visuell design för att kommunicera sin 

varumärkesidentitet på ett sätt som väcker intresse hos konsumenter. Studiens empiriska 

material visar att de intresseväckande egenskaperna är det som beskrivits som de mest 

grundläggande och centrala aspekterna hos ett varumärke. Det kan utläsas att 

respondenterna anser att visuell designs huvudsakliga syfte är att konsumenter snabbt 

ska kunna registrera ett varumärke genom egenskaper som skapar uppmärksamhet. Ett 

flertal respondenter nämnde att visuell design kan medföra en framstående fördel för ett 

varumärke då det kan hjälpa konsumenten att lägga märke till varumärket i en 

köpsituation. Det framkom likväl att en unik utformning av en produkt kan medföra att 

man uppmärksammar produkten framför andra liknande produkter, vilket i sin tur ofta 

leder till köp. Detta kan tänkas bero på faktorer som även De Mozota (2003) 

uppmärksammar där konsumenter i regel tenderar att välja varumärken som skiljer sig 

från andra. 

 

Flera respondenter beskrev att utformningen av pastaförpackningen uttryckte humor och 

innovation vid första anblick, vilket kan förklara det faktum som Nilson (2000) 

beskriver att visuell design kan förmedla en viss sinnesstämning kopplat till ett 

varumärke. Utifrån dessa uppfattningar kan det tydas att visuell design kan berika ett 

varumärke med ett flertal intresseväckande egenskaper då andra respondenter ansåg att 

samma förpackning även uppmärksammades genom dess trendiga och modemässiga 
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utseende. Flera respondenter tydliggjorde att visuell design ofta förstärker varumärkets 

budskap, vilket stämmer väl överens med Kotlers (1973) beskrivning om att visuell 

design intensifierar effekten av ett budskap. 

 

Moon, Park och Kim (2015) förklarar att visuella attribut och gestaltningar kan öka 

konsumenters uppmärksamhet gentemot ett varumärke. Denna teori ses dock tämligen 

allmän och de benämner ej vilka attribut och gestaltningar som är mest slagkraftiga för 

uppmärksamhetsskapande. Av respondenternas åsikter att döma ses färger och 

storskaliga objekt effektiva för att skapa intresse. Trots att det kan ifrågasättas huruvida 

storskaliga företeelser är positivt eller negativt för ett varumärke ses tydliga mönster i 

att det stora kvittot skapade starka reaktioner och bidrog till fascination, vilket då bidrog 

till omedelbar uppmärksamhet gentemot varumärket. Till skillnad från tveksamheten 

kring användningen av det storskaliga kvittot var de flesta överens om att färger är ett 

bra medel för att väcka intresse. Ett flertal respondenter belyste att man bör tillämpa 

färger som skiljer sig från andra varumärken, samt att färgen vit kan väcka intresse i 

butiker bland andra färgstarka produkter. Färg kan således tydas underlätta för 

konsumenter att uppmärksamma ett varumärke och användas som ett effektivt 

kommuniktionsmedel. För att färg skall kunna underlätta identifieringen av varumärket 

för konsumenten kan dock konkurrenters färgval visa sig ha betydelse för vilken effekt 

kommunikationsmedlen kommer att ge. Därav ses tendenser i att särskiljande visuella 

attribut, såsom en unik färg, bidrar till att skapa uppmärksamhet och kan därigenom ses 

öka effekten av differentieringen av en varumärkesidentitet.  

 

5.2 Uppfattad varumärkesidentitet utifrån informationsregistrering 

Nilson (2000) beskriver att fördelar kan genereras genom visuell design då 

konsumenterna genom designen uppfattar och värderar ett varumärke vid ett 

beslutstillfälle. Under fokusgruppsdiskussionerna kretsade många diskussioner kring 

hurvuida respodenterna registrerade varumärkena och produkterna utifrån den 

information som bilderna signalerade. Det kan utifrån respondenternas svar tydas att 

den visuella designen är av betydelse i den fas varumärket uppfattas och värderas. 

Respondenterna talar dock mycket kring hur informationen i bilderna sänder ut otydliga 

intryckt som snarare bidrar med nackdelar än fördelar. Respondenterna beskriver att den 

överväldigande informationen i bilden med butiksmiljön gör det svårt att skapa en 

uppfattning om vad som säljs och att detta lätt kan bidra till irritation då konsumenten 
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måste reda ut vad som kommuniceras. Det kan utläsas att det för respondenterna är 

viktigt att den visuella designen förenklar budskapet för att de lätt skall kunna avläsa 

informationen, i annat fall kan det tydas att den visuella designen istället ger motsatt 

effekt. Det kan således tydas att konsumenter anser det svårt att koppla information till 

varumärkesidentiteten om den visuella designen kommunicerar överväldigande 

information som inte bildar en helhet. 

 

Respondenterna förklarar att de vill kunna avläsa användningsområdet produkten avser. 

Ambrose (2015) förklarar att visuella attribut tack vare den symbolik de besitter kan 

fungerar som effektiva medel föra att sända ut korta och viktiga budskap. På samma vis 

tydliggör respondenterna att bilder kan användas för att tydliggöra information då dessa 

går att avläsa lättare än text. Utifrån materialet från fokusgruppsdiskussionerna går det 

att avläsa att respondenterna ansåg att formen på håret och det genomskinliga partiet på 

pastaprodukten bidrog till att framhäva produkten. Att respondenterna ansåg detta kan 

tänkas bero på att det genomskinliga partiet samt formen informerade om innehållet 

genom att synliggöra produkten istället för att informera om innehållet genom text. 

Användning av ett bildligt språk för att uttrycka information genom exempelvis bilder, 

logotyp och symboler kan således tydas vara ett effektivt sätt som hjälper konsumenter 

att koppla den visuella designen till användningsområdet. Deltagarna i undersökningen 

beskrev dock att de hade känt igen pastaförpackningen bland konkurrenter trots dess 

avsaknad av logotyp på grund av dess påtagliga design. Den säregna utformningen av 

förpackningen kan på så vis tydas ha lett till att konsumenter trots detta registrerar 

varumärket. 

 

Även Kotler (1973) beskriver att visuella gestaltningarna kan intensifiera effekten av ett 

budskap och bidra med differentiering. Utifrån respondenternas svar kan det däremot 

tydas att pastaprodukten påvisar differentierande egenskaper trots att förpackningen inte 

förmedlar ett tydligt budskap. Den visuella designen kan således tydas fungerar väl som 

verktyg för att få konsumenter att särskilja varumärken från andra, oavsett om de 

visuella gestaltningarna intensifierar budskapet eller inte. 

 

Under fokusgrupperna framkom det även att kvittot var lätt att registrera på grund av 

dess storlek. Respondenterna menade att storleken på objektet tydde på att 

informationen således är något central för varumärket i fråga. Då respondenterna snabbt 



  
 

51 

gjorde kopplingar till varumärkets prisklass kan objektet påvisas ha intensifierat ett 

budskap om varumärkets pris. Om butiken i fråga försökte signalera pris kan objektets 

skala således tydas ha intensifierat budskapet genom att lägga fokus på kvittot. 

Diskussionerna visade dock att respondenterna var kritiska gällande storleken då fokus 

avlägsnades från andra objekt i omgivningen. Om ett storskaligt objekt används och inte 

är centralt för ett varumärkes budskap kan det snarare tydas ha negativ inverkan då 

konsumenter kopplar storskaliga objekt till något som har en central betydelse för 

varumärket. 

 

5.3 Uppfattad varumärkesidentitet utifrån associationer 

Under diskussionerna gällande produktkategori nämnde respondenterna att 

pastaprodukten skiljer sig från andra varumärken då den inte anspelar på Italien. 

Avsaknaden av bilder som associeras till produktens innehåll kan tydas ha påverkat hur 

respondenterna gjorde kopplingar till varumärkesidentiteten negativ då de menade att en 

bild på basilika eller tomatsås hade förtydligat produktens innehåll. De Mozota (2003) 

beskriver att konsumenters tolkningar uppstår i interaktion med ett varumärkes visuella 

element vilket skapar personliga associationer och uppfattningar. I detta fall kan det 

tydas att avsaknaden av visuella element gör det svårt för respondenterna att tyda 

information om produktkategori på grund av att de inte kan associera förpackningen 

med pasta. Istället associerar merparten av respondenterna förpackningen med hårfärg 

på ett ofördelaktigt sätt. Det empiriska materialet kan tydas påvisa att avsaknad av 

förtydligande bilder kan påverka tolkningen och gör det svårare för konsumenter att 

koppla produkten till dess innehåll. Bilder kan även tänkas underlätta tolkningen genom 

associationer och då förtydliga innehållet. 

 

Trots att respondenterna tyckte att innehållet kan förtydligas med hjälp att bilder 

förklarade de att produkten på ett positivt sätt stack ut från dess konkurrenter på grund 

av dess avskalade uttryck. Bloch, Brunel och Arnold (2003) konstaterar liknande då de 

beskriver att varumärken kan särskilja sig genom en unik design som skapar en 

symbolisk funktion. Faktumet att många tyckte att pastaprodukten såg ut som hårfärg 

kan dock bero på att den visuella designen har skapat associationer som påverkar dess 

tolkning av innehållet negativt. De kopplingar konsumenter gör utifrån samma visuella 

design kan således tydas bringa både för- och nackdelar. Detta kan tänkas påvisa att 

varumärken aktivt bör se över att den visuella designen ska skapa associationer till rätt 
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användingsområde för att konsumenten skall göra önskad koppling. Att konsumenterna 

vid första anblick kan förstå produktens huvudsyfte kan således visa sig vara viktigt. 

På liknande vis som associationer kan förtydliga innehållet påvisas de kunna kopplas till 

varumärkets kvalitet. De Mozota (2003) förklara att konsumenters helhetsuppfattning 

av varumärket är resultatet av en kedjereaktion som väckts genom känslor kopplade till 

visuella attribut. I undersökningen framgick det att respondenterna gjorde kopplingar 

mellan pastaförpackningen och varumärkena Apple och TGR. Efter att respondenterna 

förklarat att både dessa varumärken har stilrena vita förpackningar kan den visuella 

designen utifrån färg och grafiskt uttryck tydas ha påverkat dessa associationer. Medan 

en respondent som jämförde produkten med Apple kopplade egenskaper till kvalitet, 

uppfattade inte respondenter som associerade produkten med lågrisvarukedjan TGR 

detsamma. Ytterligare gjorde respondenterna kopplingar mellan materialet trä, kvalitet 

och varumärket Volt. Detta då klädvarumärket Volt ofta tillämpar trämaterial i dess 

butiksinteriörer. Undersökningen tyder således på att en koppling mellan kvalitet och 

varumärke kunde göras utifrån den erfarenhet respondenterna har från befintliga 

varumärken. Hur de uppfattar visuell design kan således tydas bero på vilka 

associationer de får utifrån material- och färgval. Vilken koppling de gör till 

varumärkesidentiteten kan likt De Mozotas (2003) beskrivning vara en kedjereaktion 

som väckts utifrån visuella attribut, som i detta fall kan tydas styras av tidigare 

erfarenheter. 

 

5.4 Svåruppfattad varumärkesidentitet utifrån motsägelsefulla 

budskap 

Utefter diskussionerna i fokusgrupperna kan det tydas att många deltagare upplevde 

motsägelsefulla budskap av varumärkesidentiteten i de båda bilderna på grund av den 

visuella designen. Detta kan tänkas bero på att de båda varumärkena sände ut ett flertal 

olika budskap i kombination med svåridentifierad information. Samtliga respondenter 

hade svårt att urskilja endast ett uppenbart budskap då den visuella informationen i 

bilderna förmedlade motsägelsefulla betydelser om varumärkesidentiteten. Ett flertal 

respondenter uppfattade att bilden med butiksmiljön upplevdes överväldigande och 

svårtolkad då de visuella signalerna hintade om karaktärsdrag som kunde kopplas till 

både mat, inredning, kläder samt exklusivitet och lågpris. På snarlikt sätt upplevdes 

pastaprodukten svårtolkad då både användningsområde och produktkategori ansågs 

svårdefinierat. Deltagarna ansåg att pastaproduktens huvudsyfte endast hade uppfattats 
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om den stod tillsammans med liknande produkter, då kontext och placering hade hjälpt 

till att tydliggöra användningsområdet. Andra respondenter uppgav att en logotyp hade 

tydliggjort produkten. Dessa åsikter kan tänkas bero på att konsumenter ofta vill kunna 

identifiera ett specifikt varumärke omedelbart, oberoende dess kontext eller utformning. 

I enighet med Van Den Bosch, De Jong och Elving (2006) kan det därav anses påtagligt 

att åtskilliga visuella signaler medverkar till ett rörigt intryck av varumärket, vilket i sin 

tur kan tänkas påverka kvalitetsuppfattningen av varumärket. 

 

Med hänsyn till respondenteras svar utifrån bilden med butiksmiljön kan det tydas att 

pris- och kvalitetsuppfattning skiljde sig avsevärt mellan olika respondenter. Då 

samtliga uppgav att den visuella designen sände ut ett otydlig budskap blev detta än mer 

tydligt då olika respondenter associerade samma överdimensionerade kvitto med helt 

olika budskap. Vissa ansåg att den visuella designen ansågs påvisa att man fick mycket 

för pengarna, medan andra tolkade samma bild med att köpet skulle bli dyrt. Denna 

uppfattning kan tänkas påverka varumärkets värde då Moon, Park och Kim (2015) anser 

att ett framgångsrikt varumärke kan förlora sitt värde om konsumenterna inte kan 

uppfatta dess kvalitet. I samma bild uppfattade vissa respondenter att butiksmiljön 

uttryckte en exklusiv känsla, medan andra uttryckte starka kopplingar till att plastpåsen 

förmedlade budget. Dessa åtskilliga visuella gestaltningar kan tänkas ha förändrat 

helhetsuppfattningen konsumenter får av varumärket, vilket tydliggör angelägenheten i 

Ambrose (2015) förklaring om hur viktigt det är att sända ut konsekventa signaler som 

stämmer väl överens med företagets ideologi. Hade företaget bakom de både bilderna 

arbetat tydligare med tillämpning av en konsekvent visuell design i samtliga attribut och 

gestaltningar antas budskapet möjligen kunnat kommunicerats lättare till 

konsumenterna. 

 

Av respondenteras uppfattningar att döma kan det tydas att merparten av diskussionerna 

berörde den frustration som uppstod av okonsekventa visuella signaler. Det kan därav 

antas att den visuella designen skapade förvirring kring vad varumärket försökte 

kommunicera då samtliga respondenter försökte förstå huvudsyftet som förmedlades i 

bilderna. Med detta i beaktning ses tydliga tendenser i att konsumenter anser att den 

visuella designen ska tydliggöra information som förtydligar varumärkets 

användningsområde och produktkategori. Konsekventa visuella signaler förmodas 

därmed kunna förtydliga varumärkets budskap då det kan underlätta konsumenters 
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tolkningsprocess. Det kan således antas att ett varumärke med odefinierade kärnvärden 

inte kan tillämpa visuell design som redskap för att förhöja varumärkesidentiteten. I 

detta fall tros den visuella designen skapa motsatt effekt som medför att konsumenter 

får svårt att uppfatta varumärkets pris, kvalitet, användningsområde och budskap. Det 

kan därför förmodas att visuell designs huvudsakliga uppgift är att förtydliga 

varumärkesidentiteter så att konsumenter kan uppfatta företagets budskap. 

 

Med ovanstående i beaktning kan det ses väsentligt att de primära informations- och 

associationsegenskaperna är genomtänkta och tydliga för att konsumenterna ska kunna 

uppfatta budskapet. I annat fall ses starka tendenser i att den visuella designen försvårar 

identifieringen av varumärket och att budskapet upplevs svårtolkat. Därmed kan det 

tänkas att företag, trots en unik visuell design, kan förlora kunder om buskapet inte 

uppfattas rätt av konsumenterna. Nilson (2000) beskriver detta på liknande sätt och 

förklarar att visuell design som konkurrensfördel är nästintill meningslös om 

konsumenterna inte tydligt kan identifiera vad varumärket vill förmedla. Därav kan det 

ifrågasättas hur välarbetad varumärkesidentiteten är om de i samma butik, eller på en 

och samma produkt vill förmedla flera motstridiga karaktärsdrag. Sålunda kan det 

förmodas att en säregen visuell design inte kan förhöja en alltför svag 

varumärkesidentitet med otydliga kärnvärden.   

 

5.5 Ouppfattad varumärkesidentitet utifrån visuell design  

Bloch, Brunel och Arnold (2003) beskriver att visuell design kan tillfredsställa behov i 

högre grad än de mest grundläggande utan att mer djupgående förklara vilka behov som 

då berörs. Att utläsa av fokusgruppsdiskussionerna är dock att en attraktivt designad 

produkt upplevs mer tillfredsställande att äga då den kan komplettera eller passa in i en 

konsuments livsstil trots att den inte kan kopplas till en viss varumärkesidentitet. Det 

kan då antas att den visuella designens funktion i dessa fall kan skapa mening på andra 

vis är de mest huvudsakliga användarfunktionerna. Då ett flertal diskussioner inom de 

tre fokusgrupperna berörde samtal kring att den visuella designen i vissa fall betyder allt 

för ett varumärke kan det förmodas att den visuella designens andrahandsfunktion 

behandlar prioriteringar i annan grad än endast grundläggande användningsområden. 

Vissa respondenter förklarade att visuell design kan tillföra spänning till en produkt och 

fungera som en statussymbol trots att konkurrerande varumärken erbjuder bättre 

produktegenskaper. I dessa fall kan det förmodas att varumärket inte berörs av tidigare 



  
 

55 

förklarade informationsförtydligande aspekter. Utifrån fokusgruppsdiskussionerna kan 

det utläsas att ett flertal deltagare skulle kunna tänka sig att köpa pastaförpackningen 

endast på grund av dess visuella design, trots att den inte förtydligar 

varumärkesidentiteten. Att utläsa ur diskussionerna var att denna då kan fungera som 

inredningsdetalj eller gåva, vilket stärker argumentet för att produktens verkliga 

användningsområde emellanåt kan tänkas vara av mindre betydelse då det istället kan 

uttrycka status eller livsstil. Argumentet uttrycker även tvivel kring vissa teorier inom 

ämnet då Van Den Bosch, De Jong och Elving (2006) beskriver att den visuella 

designen endast kan skapa värde om den estetiskt och symboliskt representerar vad 

varumärket står för. I motsats till dessa författare kan det genom respondenternas åsikter 

att avläsa anses att visuell design i vissa situationer inte behöver symbolisera 

varumärkets budskap. Konsumenter köper då produkten endast på grund av dess 

visuella design, oavsett vad varumärket representerar. 

 

Tidigare studier påvisar att visuell design kan medföra att konsumenter blir benägna att 

betala mer för en produkt som är visuellt tilltalande (Bloch, Brunel & Arnold 2003), 

vilket även respondenternas åsikter pekade på. Uppfattningar som belyste att man som 

konsument gärna köper produkter som har en unik estetisk utformning framkom, vilket 

kan antas betyda att konsumenter då skulle betala mer för en produkt med en säregen 

visuell design. Vissa respondenter framhävde att man som konsument skulle kunna 

betala för den visuella designen, trots att innehållet inte är av specifikt värde. Detta kan 

tyda på att konsumenter inte behöver uppfatta varumärkesidentiteten för att kunna 

betala mer för en produkt.  

 

I samtliga fokusgrupper framkom dock antydan till att en alltför säregen design kan 

eliminera varumärkets budskap och distrahera kunden från att identifiera produkten i 

butiken. Detta kan antas ta bort fokus från produktens huvudsyfte vilket förmodas vara 

förklaringen till att deltagarna i fokusgruppen påtalade att visuell design kan medföra en 

felaktig uppfattning av priset. Det diskuterades att pastaförpackningen upplevdes dyrare 

än liknande produkter med beaktning på dess säregna design. Dock framkom åsikter 

kring att samma förpackning hade haft olika pris- och kvalitetsuppfattning beroende på 

vilken butik den placerades i. Att samma visuella design kan resultera i skilda 

tolkningar av kvaliteten beroende på vilken kontext den sätts i kan tänkas bero på 

tidigare förklarad uppfattning kring vad funktionen med den visuella designens är. Ett 
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exempel på detta skulle kunna vara om konsumenter i en vardagssituation ska köpa 

pasta. Utifrån respondenternas uppfattning kan det antas att en konsument i detta fall 

hade eftersträvat en visuell design som framhäver produkten på ett lättidentifierat sätt 

med tydlig visuell information som snabbt går att associera till pasta. I en annan 

situation tyder respondenternas åsikter på att det i andra fall är tillräckligt att produkten 

har en unik visuell design. Då produkten passar in i livsstilen, uttrycker status eller 

fungerar som gåva kan konsumenten tänka sig att betala mer för designen. Därmed kan 

det antas att allt är beroende på vad konsumentens avsikt bakom köpet är.  

 

Utifrån fokusgruppsdiskussionerna ses mönster i att konsumenter stundtals väljer 

varumärken endast utifrån den visuella desginen. I dessa situationer kan det tydas att 

konsumenter värderar den visuella designen högre än varumärkets övriga egenskaper. I 

de fall där denna prioritering görs kan tydliga tendenser ses att varumärket främjar 

konsumentens livsstil. Då varumärkets övriga egenskaper förbises kan det tydas att den 

visuella designen inte endast fungerar som teknik för att framhäva 

varumärkesidentiteter. I regel anses den visuella designen användas som 

tillvägagångssätt för att varumärkesidentiteter inte ska förlora sitt syfte. Att utläsa av 

konsumenters uppfattningar kan det dock tydas att den visuella designen i vissa fall 

snarare kan skapa värde utöver varumärkesidentiteten. Den visuella designen anses 

således ha andra funktioner än de mest omtalade. 

 

5.6 Summering av analys 

Utifrån analysen går det att urskilja att konsumenter kan göra kopplingar mellan visuell 

design och en varumärkesidentitet om den visuella designens funktion lyckas förmedla 

varumärkets egenskaper. Det kan tydas att visuell design har både en direkt och indirekt 

funktion som påverkar huruvida konsumenter kopplar den visuella designen till en 

varumärkesidentitet eller inte. Undersökningen tyder på att den direkta funktionen av 

visuell design är att skapa uppmärksamhet till ett varumärke för att kommunicera 

produktkategori, förmedla tydlig information om varumärkets egenskaper samt att 

uttrycka varumärkets kärnvärden och budskap. Vid de direkta funktionerna kan det 

tydas att konsumenter gör kopplingar mellan visuell design och varumärkesidentiteten.  

 

När konsumenter inte kan uppfatta dessa funktioner kan det tydas att ingen koppling 

görs mellan visuell design och varumärkesidentiteten. Istället gör konsumenter då 
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kopplingar till sin livsstil utifrån personliga preferenser. Den indirekta funktionen av 

visuell design kan således tydas skapa ett värde utöver varumärkesidentiteten.  

 

För att det ska vara möjligt för konsumenter att koppla den visuella designen till 

varumäkesidentiteten kan det tydas att vissa visuella attribut och gestaltningar gör det 

lättare för konsumenter att göra dessa kopplingar. Utifrån ovanstående analys kan det 

tydas att de attribut och gestaltningar som medför att kopplingar görs till 

varumärkesidentiteten i denna studie utgörs av storlek, färg, bilder, material och 

kontext. Oavsett om dessa påverkat tolkningen negativt eller positivt kan det tydas att 

dessa faktorer varit framstående i de situationer respondenterna gjort kopplingar till 

varumärkesidentiteten. Nedan exemplifieras fall där den visuella designen i denna 

studie utgjort både direkta och indirekta funktioner.  

 

Storlek kan tydas vara ett attribut som får konsumenter att koppla den visuella designen 

till väsentliga egenskaper för varumärkesidentiteten. Exempelvis kopplar konsumenter 

storskaliga objekt till något som förmedlar varumärkets egenskaper vilket anses tyda på 

att den visuella designen i detta fall har en direkt funktion. 

 

Färg anses vidare som ett attribut som medförde att konsumenter gjorde kopplingar 

mellan den visuella designen och andra varumärken. Det ses tendenser i att varumärket i 

fråga då påverkade konsumenternas kopplingar till produktens pris och kvalitet. Således 

kan det tydas att färgen har en direkt funktion då konsumenter gjorde kopplingar till 

varumärkets pris och kvalitet utifrån attributet.  

 

Vidare ses tendenser i att även bilder på en produkt kan ha en direkt funktion då dessa 

medförde att konsumenterna kunde göra kopplingar till varumärkets 

användningsområde. När konsumenterna fick associationer som kunde kopplas till 

produktens innehåll tyder undersökningen på att bilder tjänar en direkt funktion. När 

bilderna inte hjälpte konsumenterna att associera till innehållet gjorde de istället 

kopplingar till sin egen livsstil, vilket således kan tydas skapa värde utöver 

varumärkesidentiteten. I dessa fall utgjorde bilderna en indirekt funktion.  

 

Även material kan tydas ha en direkt funktion då konsumenterna gjorde kopplingar 

mellan den visuella designen och varumärkets kvalitet. Exempelvis kopplade 
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konsumenter olika material med exklusivitet eller budget vilket tyder på att material 

som förmedlar varumärkets kvalitet har en direkt funktion.  

 

Slutligen anses kontexten varumärket placeras påverka huruvida konsumenten kopplar 

den visuella designen till varumärkesidentiteten. Då samma produkt förklarades kunna 

uttrycka olika egenskaper beroende på dess kontext kan kontexten påvisas tjäna både en 

direkt och indirekt funktion. I vissa fall gjorde konsumenterna kopplingar till 

varumärkets budskap endast utifrån produktens kontext och placering, vilket tyder på en 

kontexten kan ha en direkt funktion. I andra fall förklarades det att produktens kontext 

istället medförde att ingen koppling kunde göras till varumärkesidentiteten. Däremot 

kunde kopplingar göras till livsstilen utifrån produktens placering på grund av dess 

sammanhang, vilket tyder på att kontexten i dessa fall utgör en indirekt funktion.  
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6 Slutsats 
Det kan konstateras att det finns en relation mellan visuell design och en 

varumärkesidentitet om den visuella designen kommunicerar en direkt funktion för 

varumärkesidentiteten. Endast när visuell design bidrar till att kommunicera direkta 

funktioner kan kopplingar göras till varumärkesidentiteten. När visuell design inte går 

att koppla till varumärkesidentiteten finns däremot ingen relation, då är den visuella 

designen fullständigt frigjord från varumärkesidentiteten. Relationen mellan visuell 

design och en varumärkesidentitet utgörs således av de attribut och gestaltning som 

lyckas förmedla varumärkesidentiteten gentemot mottagarna. Då konsumenterna i 

denna studie kopplade storlek, färg, bilder, material och kontext till egenskaper som 

förtydligade varumärkesidentiteten utgör dessa relationen mellan visuell design och 

varumärkesidentiteten i detta specifika fall. Det har påvisas att samtliga attribut och 

gestaltningar kan utgöra relationen om de lyckas kommunicera minst en direkt funktion 

för varumärkesidentiteten. Därav kan det fastställas att mottagaren måste kunna koppla 

den visuella designen till minst en direkt funktion av varumärkesidentiteten för att en 

relation ska finnas.  

 

Slutligen kan det kostateras att hur visuell design är relaterat till en varumärkesidentitet 

är beroende av hur respektive mottagare tolkar de visuella signalerna. 

 
 
6.1 Forskningsimplikationer 
Följande kapitel redogör studiens teoretiska bidrag baserat på den slutsats som 

genrerats. Följaktligen påvisas även praktiska bidrag samt riktlinjer för framtida 

forskningsområden. 

 

6.1.1 Teoretiskt bidrag 

Syftet med studien var att analysera och förklara  hur visuell design relaterar till en 

varumärkesidentitet, detta då tidigare studier har påvisat ett kunskapsglapp kring 

relationen mellan dessa två aspekter utifrån ett mottagarperspektiv. Genom att 

ifrågasätta vem som avgör hur en varumärkesidentitet uppfattas har kunskap erhållits 

om ämnesområdet kring huruvida visuell design kan kommunicera varumärkets 

identitet eller inte. En djupare förståelse för den hur visuella designen relaterar till en 

varumärkesidentitet har således skapat genom att konsumenter fått beskriva 



  
 

60 

mottagarperspektivet. Merparten av de tidigare studierna har endast undersökt 

problemet kvantitativt och således inte bringat information kring den komplexitet 

problemet omfattar. Ett teoretiskt bidrag har därmed skapats genom att en kvalitativ 

metodansats istället antagits som tillåtit ett subjektivt tolkande.  

 

Tidigare forskare benämner att visuell design kan tillämpas för att framhäva en 

varumärkesidentitet (Bloch, Brunel och Arnold (2003). I regel nämns dock inte hur 

visuell design kan tillämpas rent praktiskt eller vilka visuella attribut och gestaltningar 

som kan appliceras för att kommunicera varumärkets egenskaper. Denna studie tyder på 

att samtliga attribut och gestaltningar kan utgöra relationen mellan visuell design och en 

varumärkesidentitet om de lyckas kommunicera minst en direkt funktion för 

varumärkesidentiteten. Därav kan det ses att mottagaren måste kunna koppla den 

visuella designen till minst en direkt funktion av varumärkesidentiteten för att en 

relation ska finnas.  

 

6.1.2 Praktiskt bidrag 

Utöver studiens teoretiska bidrag kan det påvisas att undersökningen genererat ett 

praktiskt bidrag utifrån ett mottagarperspektiv. Studiens empiriska material visar att 

konsumenter gör skilda kopplingar utifrån samma visuella design varpå det kan påpekas 

att den visuella designen behöver vara utformad på sådant sätt att mottagarna kan 

koppla den visuella designen till minst en direkt funktion av varumärkesideniteten. 

Relationen mellan visuell design och en varumärkesidentitet är således beroende av hur 

respektive mottagare tolkar de visuella signalerna.  

 

Studien indikerar vissa utmärkande visuella attribut och gestaltningar som påvisats 

bidra till att konsumenter lättare kan göra kopplingar mellan visuell design och en 

varumärkesidentitet. Utifrån det empiriska materialet konstateras att konsumenter 

uppfattar storlek, färg, bilder, material och kontext vara de attribut och gestaltningar 

som förtydligar varumärkesidentitetens egenskaper tydligast i det studerade fallet.  

 

Det empiriska materialet har påvisat att visuell design, i motsatts till vad tidigare 

författare beskrivit, kan bidra till mervärde trots att den inte kopplas till 

varumärkesidentitetens kärnvärden. Studien visar att konsumenter har svårt att uppfatta 

varumärkets egenskaper om inte direkta dunktioner komminiceras genom den visuella 
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designen. Dock påvisas vissa fördelar med visuell design trots att den inte kan förmedla 

varumärkets kärnvärden. Den visuella designen utgör således inte bara en 

konkurrensfördel när en koppling görs till varumärkets kärnvärden, utan även då 

konsumenten gör en koppling till dess livsstil utifrån personliga preferenser. 

 

Tidigare författarna inom ämnesområdet kan konstaterat att konsumenter som står inför 

ett val mellan två varumärken tenderar att välja det varumärke med den mest attraktiva 

utformningen. De beskrivs även att en produkt kan tappa värde om kvaliteten inte 

uppfattas utifrån den visuell designen. (Moon, Park & Kim 2015) Dock visar denna 

studie på att visuell design kan skapa ytterligare värde även då varumärkets egenskaper, 

såsom kvalitet inte förmedlas. Den visuella designen har såldes visat sig vara en 

avgörande faktor i konsumentens beslutssituation.  

 

6.1.3 Framtida forskningsområden  

Inför framtida forskning ses intressanta aspekter i att undersöka problemet genom andra 

kvalitativa tillvägagångssätt än vad denna studie berör. Genom att observera en grupp 

människor och granska hur dessa upplever den visuella designen i verkliga situationer 

skulle studien kunna medföra ytterligare djup i förståelsen kring problemet. Att istället 

undersöka hur de upplever fenomenet istället för hur det uppfattar det kan ses vara av 

intresse för ge en än mer sanningsenlig bild av den sociala verkligheten. 

 

Trots att studiens komplexitet kan vara svår att granska kvantitativt ses ändå möjliga 

intressanta aspekter i att genomföra studien utefter en kvantitativ metodansats. Genom 

att undersöka ett bredare forskningsområde med ett större urval av variationer mellan 

ålder, kön, yrke, etnicitet och geografisk spridning hade ett mindre subjektivt resultat 

kunnat erhållas. Ett bredare urval hade kunnat påvisa mer omfattande skillnader mellan 

olika konsumentsegment. En kvantitativ studie inom ämnet skulle möjliggöra eventuella 

statistiska samband och bidra med kunskap till ett mer generaliserat resultat som kan 

tillämpas i andra situationer. Att kvantitativt undersöka hur en variabel påverkar en 

annan variabel skulle kunna medföra ett resultat med en generaliserad bild av de mest 

effektiva faktorerna av visuell design i relation till en varumärkesidentitet. Att beakta är 

dock att denna typ av undersökning skulle göra det svårt att urskilja huruvida resultatet 

faktiskt representerar den sociala verkligheten och konsumenters personliga 

uppfattningar.  
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Avslutningsvis skulle kommande forskning inom området kunna göras utifrån både 

företags och konsumenters perspektiv i samma studie. Detta kan undersökas genom en 

fallstudie för att granska hur ett specifikt företag tillämpar visuell design för att 

framhäva sin varumärkesidentitet samt hur företagets målgrupp, i relation till detta, 

upplever företagets visuella signaler.    
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