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Förord 
Denna studie undersöker om förpackningens mönster undermedvetet påverkar individens 
doftupplevelse och uppfattningen av parfymdofter. Studien undersöker vad konsumenten 
upplever psykologiskt av förpackningsmönster och vad som i sin tur projiceras till produkten 
och dess doft. Ett experiment samt en experimentell enkätundersökning har utförts för att 
undersöka om förpackningsmönstret har en påverkan på konsumentens doftupplevelse samt 
för att undersöka om förpackningsmönstret bidrar till ökad köpbenägenhet. Detta med avsikt 
att finna nya sätt för marknadsförare att generera ökade försäljningsintäkter. 
 
Vi vill tacka vår handledare Ulf Aagerup som genom sina goda kunskaper inom 
förpackningar bidragit till inspiration samt gett värdefulla råd under studiens gång. Vi vill 
även tacka företaget Åhléns för att vi fick chansen att utföra vårt experiment i deras butik 
samt all hjälp med förpackning- och parfymdofter. Slutligen vill vi tacka våra respondenter 
som vänligen tog sig tid till att delta i vår undersökning.  
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Sammanfattning 
 
Författare: Wilma Westerdahl och Lina Forsberg 
Handledare: Ulf Aagerup 
Examinator: Klaus Solberg Søilen 
Kurs: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15 hp, Internationella 
Marknadsföringsprogrammet, Högskolan i Halmstad, VT 2019 
Rapportens namn: “Att förvränga doftsinnet med hjälp av en form- En studie om hur 
marknadsförare styr sinnesupplevelser genom formen på en förpackning.” 
Huvudsaklig forskningsfråga: Påverkar förpackningsmönstret köpbenägenheten och 
doftupplevelsen av den faktiska produkten? 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka om förpackningens mönster undermedvetet 
påverkar individens doftupplevelse och uppfattningen av parfymdofter. Studien skall skapa 
förståelse kring vad konsumenten upplever psykologiskt av förpackningsmönster och vad 
som i sin tur projiceras till produkten och dess doft. Syftet innefattar också att studera om 
förpackningsmönstret har en påverkan på konsumentens köpbeteende, i avseende att finna 
nya sätt för marknadsförare att generera ökade försäljningsintäkter.  
Hypoteser: Hypoteserna som studien testar är följande; 
H1A: Mönsterformen på förpackningen genererar köpbenägenhet 
H1B: Cirklar genererar mer köpbenägenhet än trianglar hos män och kvinnor 
H2A: Triangelformen associeras med skarpa, starka och manliga dofter 
H2B: Cirkelformen associeras med svaga, söta och feminina dofter 
Teori: De teorier som valts att användas i studien grundar sig utifrån förpackningspsykologi 
samt köpbeteende. Teorier såsom köpprocessen, associationer kring olika mönster samt 
sentation transference teorin används som grund för att stödja vår studie för att studera hur 
förpackningsmönstret påverkar köpbenägenheten och doftupplevelsen.  
Metod: Uppsatsen tillämpas utifrån en deduktiv, kvantitativ ansats med ett 
naturvetenskapligt positivistiskt synsätt där ett experiment samt en experimentell 
enkätundersökning har utförts.  
Resultat och slutsatser: Studien har visat att det inte finns något specifikt samband mellan 
förpackningsmönster och köpbenägenhet eller att köpbenägenheten skall öka med ett 
cirkulärt förpackningsmönster. Förpackningsmönstret har däremot påvisats påverka huruvida 
människan uppfattar och upplever olika dofter vid test av högengagemangsprodukter. Studien 
visar att kvinnliga dofter såsom sött, svagt och blommigt kombineras med ett cirkulärt 
förpackningsmönster medan ett triangulärt förpackningsmönster istället förknippas med 
manliga, starka och skarpa dofter. Resultatet skiljer sig något beroende på åldersintervall där 
den yngre generationen visar på mindre stereotypiska associationer jämfört med den äldre.  
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1. Introduktion 

 
I detta kapitel introduceras begreppet förpackningspsykologi för läsaren samt  
ger en inblick i varför ämnet är intressant att undersöka i avseende att öka en produkts 
konkurrenskraft. Senare i kapitlet presenteras syftet med studien samt en diskussion kring den 
forskningsfråga som valts att undersökas. Studiens avgränsningar och definition av hypoteser 
presenteras i slutet av kapitlet.  

 

1.1 Bakgrund 

Förpackningens design har kommit att bli allt mer betydelsefull i och med det 
konsumtionsbeteende som vuxit fram i samhället genom åren. Varje dag möts vi av närmare 
en miljard uttryck som vi endast ägnar en kort tid åt att uppmärksamma. (Silayoi & Speece, 
2004) Forskning har visat på att vi tar emot uppåt 11 miljoner intryck i sekunden varav endast 
ett fåtal av dem, närmare 40 stycken, görs medvetet (Dalström, 2015). I denna stora massa av 
intryck måste marknadsförare därför förstå vad konsumenten går igenom vid köp för att 
kunna möta upp med ett slående intryck av sin produkt.  
 
Eftersom konkurrensen ständigt ökar blir det allt svårare för marknadsförare att differentiera 
sig genom sina produkter (Rehnberg, 2014, 4 november). För att just din produkt ska säljas 
krävs det därmed att du finner unika lösningar som gör att du skiljer dig från mängden. 
Studier visar på att förpackningen i sig har en stor betydelse i avsikt att skapa ett intresse och 
uppmärksamma konsumenten om den faktiska produkten (Hine, 1995 ; Silayoi & Speece, 
2004 ; Meyers & Gerstman, 2004 ; Spence & Ngo, 2012 ; Meyers & Lubliner, 1998). Det är 
även känt att förpackningen skall öka kännedomen för varumärket, lyfta fram produktens 
fördelar samt påverka kunden i deras köpbeslut. (Meyers & Gerstman, 2004 ; Bloch, 1995) 
Studier visar även på att människor bildar olika psykologiska beteendereaktioner utifrån 
förpackningen; vilken design, bilder eller symboler som används kan ha en avgörande effekt 
på konsumentens intresse och köpvillighet (Bloch, 1995; Hultén et al., 2011). Därför är vår 
fråga: vilken psykologisk- och beteendeinverkan har egentligen förpackningen och dess 
utformning?  
 
Hine (1995) menar att all psykologisk påverkan vi människor möts av utifrån förpackningens 
design innefattas av begreppet förpackningspsykologi. Det är påvisat att förpackningen kan, 
genom dess design, skapa känslor hos konsumenten som senare överförs till produkten utan 
att konsumenten vet om det. Undermedvetet påverkas vi av förpackningens färger, 
varumärken, former och inte minst de symboler som omsluter förpackningen (Hine, 1995 ; 
Silayoi & Speece, 2004).  
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I en studie gjord av Louis Cheskin under 1930-talet konstaterades att symboler och olika 
mönster påverkar konsumentens smakupplevelse. I experimentet tyckte sig respondenterna 
känna en skillnad i smakupplevelse beroende på om förpackningen var designad med cirklar 
eller trianglar. Hela 80% av respondenterna föredrog en kaka över en annan, trots att 
smakerna i verkliga fall var identiska. Hine såg ett samband i hur respondenterna skapade sig 
olika visuella uttryck som de senare överförde till den faktiska produkten, ett fenomen som 
han senare kom att kalla “sensation transference”. (Hine, 1995) 
 

“Folk har starka försvarsmekanismer mot vad de uppfattar som manipulation. Tricket är, 
naturligtvis, att manipulera dem på sätt som de inte känner igen eller ens förstår.”  

 - Thomas Hine (Fexeus, 2008, s.1) 
 

Då detta fenomen visar på ytterligare sätt att locka till sig konsumenters intresse jämfört med 
vad som tidigare är känt, kan detta användas för generera ytterligare försäljningsintäkter. 
Genom att använda sig av symboler som förpackningsmönster kan vi därav manipulera 
kunden genom att skapa positiva upplevelser kring förpackningen som sedan överförs till 
produkten. (Hine, 1995) 
 

1.2 Problemdiskussion 

Speece och Silayoi (2004) menar på att “förpackningen är produkten” eftersom den har en 
sådan stor påverkan och betydelse för kunden att den kan påverka våra köpbeteenden. Andra 
forskare (Hine, 1995; Spence & Ngo, 2012; Meyers & Lubliner, 1998) delar denna åsikt och 
menar på att utseendet av förpackningen är en avgörande faktor för konsumentens 
uppmärksamhet och köpbenägenhet. Påståendet bevisar därmed betydelsen av att undersöka 
förpackningar ytterligare för att finna nya sätt att påverka och tillfredsställa kunden. 
 
Forskningen kring förpackningspsykologi är ännu begränsad där endast ett fåtal personer har 
forskat och experimenterat kring förpackningsmönstrets påverkan (Hine, 1995 ; Fexeus, 
2008). Eftersom tidigare forskning och experiment är grundade utifrån Cheskins teori om 
lågengagemangsprodukter (Hine, 1995), väcktes ett intresse att studera om teorin går att 
tillämpa även på högengagemangsprodukter, mer specifikt parfymer. Parfymer tillhör en 
kategori där konsumentens köpprocess tenderar att vara mer aktiv, vilket vanligen genererar 
ett mer skeptiskt förhållningssätt till produkten. Därför vill konsumenten ofta dofta och testa 
produkten innan de köper den, vilket innebär att konsumenten ofta väljer att besöka en butik 
för att utforska produkten. (Assael, 1995) Även om konsumenten bestämt sig för en produkt 
kan attityden ändras i butik då rabatterade priser, erbjudanden och iögonfallande 
förpackningar har ett stort inflytande på konsumentens köpprocess. (Bloch, 1995) Spence och 
Ngo (2012) samt Meyers och Lubliner (1998) menar att det är vid detta tillfälle 
marknadsförare har sin chans att påverka konsumentens doftupplevelse genom att använda 
design och symboler för att höja konsumentens upplevda värde av produkten. 
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Tidigare studier har mätt skillnader i smakupplevelse beroende av förpackningsmönster på 
lågengagemangsprodukter (Hine, 1995 ; Fexeus, 2008). Denna studie syftade istället till att 
undersöka om Cheskins teori var applicerbar på doftupplevelser och 
högengagemangsprodukter. Likaså fanns en nyfikenhet i att undersöka om teorin är 
tillämpbar och applicerbar även i dagens samhälle. Målet är att förstå vad konsumenten 
upplever psykologiskt av förpackningsmönster samt vad som projiceras till produkten och 
dess doft. För att undersöka detta utfördes en deduktiv kvantitativ ansats med avsikt att 
experimentera kring hur människor uppfattar olika dofter beroende av förpackningsmönstret 
samt undersöka om detta genererar köpbenägenhet. Cheskins teori bekräftar att mönster 
påverkar människors smakupplevelse (Hine, 1995 ; Fexeus, 2008), men däremot fanns ingen 
vidare undersökning om teorin går att tillämpa på andra sinnen. Därför väcktes en nyfikenhet 
att studera om teorin går att tillämpa på andra sinnen och produkter. Detta för att vidga 
marknadsförares förståelse av de psykologiska effekter en förpackning kan generera.  
 
Genom att förstå vilka psykologiska effekter förpackningen kan generera, ger det insiktsfull 
information om kunderna. Då har företagen en chans att förstå sina kunder på ett djupare 
plan. På så sätt kan produkterna differentieras på korrekt sätt och stå sig bättre på marknaden, 
då segmentet faktiskt uppfattar produkten på önskat sätt. (Bloch, 1995 ; Nussbaum, 1993 ; 
Fexeus, 2008) 
 
För att förstå detta har fenomenet “sensation transference” undersökts med hjälp av 
konsumentbeteendemodellen, skapad av Engel-Blackwell-Miniard (1995). Modellen är 
baserad på köpprocessen som EBM förklarar i fem grundläggande steg där konsumenten går 
från behov till köp. Bloch (1995) påvisar även psykologiska aspekter som tas i åtanke vid 
köpprocessen, specifikt i samband med köp av produkter av högt engagemang. Även 
forskning gällande förpackningspsykologi, specifikt former och mönster kommer att tas i 
åtanke i studien. 

1.3 Forskningsfråga 

Studiens forskningsfråga lyder enligt följande;  
 
Påverkar förpackningsmönstret köpbenägenheten och doftupplevelsen av den faktiska 
produkten? 

1.4 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka om förpackningens mönster undermedvetet påverkar 
individens doftupplevelse och uppfattning av parfymdofter. Studien skall skapa förståelse 
kring vad konsumenten upplever psykologiskt av förpackningsmönster och vad som i sin tur 
projiceras till produkten och dess doft. Syftet innefattade också att studera om 
förpackningsmönstret hade en påverkan på konsumentens köpbeteende, i avseende att finna 
nya sätt för marknadsförare att generera ökade försäljningsintäkter.  

7 



 

 

1.5 Hypoteser 

För att testa teorierna som ligger till grund för studien valdes en kvantitativ deduktiv ansats 
där vi genom följande hypoteser kunde acceptera eller förkasta teorins applicerbarhet på 
doftsinnet, samt studera om eventuella samband förelåg mellan form och doftupplevelse.  
 
H1A: Mönsterformen på förpackningen genererar köpbenägenhet 
H1B: Cirklar genererar mer köpbenägenhet än trianglar hos män och kvinnor 
H2A: Triangelformen associeras med skarpa, starka och manliga dofter 
H2B: Cirkelformen associeras med svaga, söta och feminina dofter 
 

1.6 Avgränsningar 

I studien har ett antal avgränsningar valts att göras, dels beroende av den tidsangivelse som är 
satt och dels för att ha chans att djupdyka i ämnet och klargöra eventuella skillnader mellan 
teori och verklighet. Genom avgränsningen som görs hoppas även validiteten och 
reliabiliteten höjas då studien blir faktafokuserad inom ett relativt snävt område vilket kan 
tillåta studien tillföra ny användbar kunskap.  
 
För att kunna tillföra ny kunskap krävs det att referensramen kan hjälpa till att förklara det 
undersökta fenomenet. Därför har studien valt att applicera den huvudsakliga teorin som är 
grundad av Cheskin, på några av de variabler som tidigare undersökts i liknande studier. 
Därav valdes endast formerna cirklar och trianglar att undersökas på både kvinnor och män. 
Genom dessa variabler utformades ett liknande experiment men med en tvist. Studien 
undersökte och analyserade formen på en förpackning med avseende att mäta formens 
påverkan på individers doftsinne. Mer specifikt har förpackningen för parfymer valts som 
enskild testvariabel, då det berör en högengagemangsprodukt istället för lågengagemangs 
som Cheskin undersökt i sin studie. Denna avgränsning gjordes för att dels kunna undersöka 
om teorin var applicerbar på även högengagemangsprodukter, men även för att undersöka 
huruvida individers sinnesupplevelse kan påverkas beroende av form.   
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2. Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring ämnet förpackningspsykologi samt teorier 
gällande konsumentbeteende. Teorierna ligger till grund för studiens undersökning följt av 
analys och slutsats.  

 

2.1 Högengagemangsprodukter 

En produkt som kräver högt engagemang av konsumenten tenderar att vara sällanköpsvaror 
som är av dyrare karaktär där konsumenten har ett aktivt deltagande och informationssökande 
för att jämföra alla tänkbara produkter inom området. (Rothschild, 1979) Vidare beskriver 
Assael (1998) den största skillnaden från lågengagemangsprodukter är att 
högengagemangsprodukter har ett djupare känslomässigt värde som inte dagligvaror tenderar 
att ha. Fedorikhin och Cole (2004) förklarar att högengagemangsprodukter automatiskt 
bringar mer värde för individen när den upplever att innehavandet- eller icke havandet, av 
produkten eller varumärket, kan ha en negativ inverkan på individen. Det kan vara att 
produkten är kostsam och skulle upplevas som en ekonomisk risk, en funktionell risk i 
matchning med individens behov, en psykologisk risk med skuldkänslor och uppoffringar 
eller en social risk där status och tillhörighet upplevs stå på spel. (Fedorikhin & Cole, 2004) 
Enligt Fill (1999) tillhör produkter liknande parfymer, bilar och mobiltelefoner 
högengagemangskategorin.  
 
2.1.1 Köpbeteende 
I och med produktkategorins betydelse för konsumenten triggas ett aktivare köpbeteende än i 
jämförelse med lågengagemangsprodukter (Assael, 1998). När produkten är av detta slag 
tenderar köpprocessen börja redan innan konsumenten befinner sig i butik; då konsumenten 
upplever ett behov som måste fyllas, det andra steget är informationssökande, det tredje 
utvärdering av alternativ, fjärde är köpet och det femte är efterköpsbeteende enligt 
Engel-Blackwell-Miniard modellen (1995). I och med detta kan konsumentens uppfattning av 
produkten komma att påverkas av tidigare köp genom förutbestämda preferenser som 
genereras av det faktum att det är en högengagemangsprodukt.  
 
 

Modell 1. Köpprocessen 
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Vid problem recognition, som är det första steget i köpprocessen, upplevs en differens mellan 
det önskade (idealet) och det nuvarande som individen innehar vilket skapar ett upplevt 
behov eller problem som måste lösas. Det kan exempelvis vara ett behov av att köpa en ny 
parfym för att fortsätta lukta gott när den gamla tagit slut, eller att köpa ett specifikt märke för 
att den närvarande inte uppfyller den image individen önskar att ha. (Bruner & Pomazal, 
1988) När behovet är upptäckt leds konsumenten in i steg två, information search, där 
individen vänder sig både externt mot omgivningen och internt mot sig själv, för att finna 
information om vilken produkt på marknaden som uppfyller behovet bäst. (Bloch et al, 1986) 
 
Informationssökningen består ofta av två delar för att individen ska känna sig tillfredsställd 
med beslutet, baserat på både tidigare erfarenheter samt vad de runt omkring individen tycker 
och tänker om produkten. Det innebär att individen lyssnar till externa informationskällor 
såsom word-of-mouth bland vänner och familj eller observationer av vad som är populärt och 
trendigt i den specifika gruppen individen tillhör eller samhället i stort. Den interna 
informationen är däremot vad konsumenten vet- och reflekterat över sedan tidigare vilket 
också ligger till grund för huruvida den funna informationen bearbetas och tas in. Exempelvis 
om individen är skeptisk till en produkt på grund av tidigare erfarenheter kommer individen 
dras till den information som stämmer överens med den redan skapta bilden. Detta för att få 
den egna uppfattade bilden bekräftad. (Bloch et al, 1986) 
 
När konsumenten samlat information blir nästa steg i köpprocessen att utvärdera de olika 
alternativen som informationen lett fram till. Inom högengagemangsprodukter tenderar 
konsumenten att utvärdera liknande produkter från olika märken då dessa tenderar att 
leverera ungefär samma värde. Därefter vägs för- och nackdelar mellan de olika produkterna. 
(Alba och Hutchinson, 1987) Exempel på utvärdering kring vilken produkt som ska väljas 
kan vara med hjälp av de fyra P:na (Produkt, Plats, Pris, Promotion). Då tar konsumenten 
exempel hänsyn till vart produkten är tillgänglig- i en närliggande butik? Online? Hur 
prissättningen är på de olika parfymerna inom de olika märkena, hur de olika parfymerna 
framställs, vad som skrivs om dem i media, vilken produkt som ger högst värde i förhållande 
till risk? (Hauser & Wernerfelt, 1990) 
 
När konsumenten definierat vilken eller vilka produkter som är relevanta och aktuella för 
köp, ska beslutet tas om vad som ska köpas. Här vägs all tidigare fakta in som konsumenten 
utvärderat och övervägt. Väl i butik eller på annan köpplats är rea och erbjudande en viktig 
del i köp-steget då detta kan påverka den redan insamlade datan och ändra det slutgiltiga 
beslutet. Det är även vanligt att vilja ha kontakt med en kunnig som jobbar i butiken och kan 
området väl för att kunna diskutera köpet ännu en gång innan den valda produkten tas med 
till köpdisken. (Engel, Blackwell & Miniard, 1995) 
 
Väl efter köp är gjort inleds det sista steget i köpbeslutsprocessen som är efterköpsbeteende. 
Där menar Rubio et al (2015) att konsumenten ser över och bedömer huruvida “värt” köpet 
varit i förhållande till hur väl produkten uppfyller behovet som startade köpprocessen. Här 
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vägs det upplevda värdet i förhållande till det faktiska priset som konsumenten fått betala. 
Desto högre värde konsumenten upplever att den anskaffat, desto nöjdare. 
 
Det upplevda värdet av ett köp behöver inte nödvändigtvis bero på om produkten uppfattats 
som billig, utan snarare hur mycket konsumenten uppfattar att innehavet av produkten tillfört 
det egna välmåendet, Esslinger (1999) beskriver detta i följande citat: “consumers don’t just 
buy a product, they buy value in the form of entertainment, experience and identity”. 
 
2.1.2 Konsumentens respons på produktform 
Som tidigare tillkännagivit påverkas konsumenten av en rad olika faktorer när 
köpbeslutsprocessen tar vid. Dock går det att tillägga ännu en dimension till detta, då även 
den beteendemässiga- och psykologiska aspekten tas i åtanke. Bloch (1995) påvisar samband 
mellan hur produkten framställs utseendemässigt; genom design och form, och vad som 
därefter tillskrivs av konsumenten. De sinnesintryck konsumenten tar in från produkten 
bearbetas och förhålls till individuella preferenser för att slutligen resultera i ett intresse eller 
avfärdande. Här understryker Nussbaum (1993) hur viktig förpackningen är för att 
kommunicera rätt budskap till rätt målgrupp då konsumentens uppfattning kan vara 
avgörande för produkten- och varumärkets fortlevnad.  
 
Konsumentens första anblick av produkten kan vara avgörande för om produkten ska vara av 
intresse eller ej. Bloch (1995) har skapat en modell där både beteende- och psykologiska 
reaktioner tas i åtanke vid konsumentens agerande vid köp. I modellen förklaras den första 
anblicken vara viktig för förpackningen. Då startar nämligen en psykologisk process där olika 
reaktioner och tankar hos konsumenten bearbetas och leder vidare till slutsatser om hur 
produkten uppfattas. Beteendereaktionen som genereras blir då antingen ett ökande intresse 
eller ett avfärdande av produkten. Dessa slutsatser som konsumenten drar vid första anblick 
kan komma att påverka uppfattningen av produktens innehåll, kvalitet och det upplevda 
värdet. (Bloch, 1995) 
 
Det kan röra sig om personliga preferenser som miljöpåverkan, varumärke, sociala- eller 
kulturella normer. Därför menar Dumaine (1991), Berkowitz (1987) och Jones (1991) även 
att designens mål och begränsningar gällande produktens utförande, ergonomi och 
produktion behöver tas i åtanke för att produkten ska anses lockande för konsumenten. 
Berkowitz (1987) hävdar att dessa faktorer kan vara avgörande vid konsumentens första 
anblick av produkten. 
 
Dessutom menar Bloch (1995) att produktens förpackning kan vara den ledande anledningen 
till köpet då den kan användas mer som en inredningsdetalj i hemmet, snarare än att användas 
och sedan gömmas undan. Numera är utseendet av förpackningen viktig då den har kommit 
att bli mer av en upplyftande detalj i hemmet som ska synas och visas upp. (IKEA, 2018)  
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Modell 2. Köpbeteende förklarat utifrån Blochs (1995) teori. 

2.2 Förpackningspsykologi 

Förpackningspsykologi har kommit att bli ett mer användbart verktyg för företaget att 
använda sig av för att differentiera sig från sina konkurrenter (Silayoi & Speece, 2004). Med 
rätt design och rätt material kan individen skapa en uppfattning om den faktiska produkten 
utan att personen i huvudsak varit i kontakt med den. (Silayoi & Speece, 2004 ; Hine, 1995) 
Meyer och Gerstman (2004) hävdar i deras bok “The visionary package” att förpackningens 
design har en stor påverkan på kundens uppfattning av produkten. Eftersom konsumenten i de 
flesta fall kommer i kontakt med förpackningen före produkten, är det viktigt att 
förpackningen förmedlar rätt känslor redan från början och skapar en god uppfattning om 
produkten (Hine, 1995). Sett utifrån olika visuella och informativa element kan 
förpackningens färg, form, storlek, material, funktion och kvalitet påverka individens 
kognitiva beteende. All information som konsumenten tar emot genom intryck av 
förpackningar kan därav, beroende på graden av engagemang, vara avgörande för 
konsumentens köpbeteende. (Silayoi & Speece, 2004) 
 
2.2.1 Former 
Spence och Ngo (2012) hävdar att förpackningens form har en stor betydelse för att beskriva 
produktens sensoriska kvaliteter och förväntningar. För att beskriva dessa sensoriska 
förväntningar skapade de fenomenet “shape symbolism” som syftar till att matcha kundens 
förväntningar med produktens förpackningsdesign. Detta för att uppnå emotionella band samt 
skapa en förståelse och bild av produktens mening. När konsumenten har bildat sig en 
uppfattning utifrån formen på förpackningen överförs sedan känslorna till den faktiska 

12 



 

produkten. Detta fenomen skapar enligt Spence och Ngo (2012) fördelar på marknaden 
eftersom engagemanget kring att läsa innehållsförteckningar har minskat. Genom att utnyttja 
Shape symbolism kan marknadsförare därmed finna nya sätt att skapa intryck genom sina 
förpackningar. Förpackningens form skapar därmed en förväntning på hur produkten 
exempelvis kommer att upplevas smakmässigt eller hur den kommer att dofta (Spence & 
Ngo, 2012). Meyers & Lubliner (1998) hävdar även dem att förpackningsformer tenderar att 
kommunicera olika bilder av den faktiska produkten som därmed skapar en uppfattning hos 
kunden och som senare bidrar till olika emotionella band. Genom att ändra form på 
förpackningen såsom dess mönster eller storlek kan därför komma att påverka kundens 
uppfattning av produkten, både till det positiva och negativa. (Meyers & Lubliner, 1998)  
 
Bloch (1995) beskriver i sin artikel “Seeking the Ideal Form” fyra olika anledningar till 
varför produktens formgivning har en stor betydelse. Den första anledningen är att en 
annorlunda form uppmärksammar kunden mer och skapar ett större intresse. För det andra 
skapar förpackningar genom dess formgivning ett intryck kring produktens innehåll samt 
påverkar konsumentens bild av produkten och företaget. (Bloch, 1995) Detta styrker därmed 
Spence och Ngos (2012) teori om Shape symbolism. Den tredje anledningen till att utnyttja 
former är att det påverkar livskvaliteten då det bidrar till sensoriskt nöje och stimulans. 
(Bloch, 1995) Produkter med mindre attraktiva former tenderar också att framkalla avstånd 
hos kunden. Bloch (1995) menar slutligen att produktformer har en långsiktig effekt på 
människan eftersom det blir en del av vår sensoriska miljö och kan påverka oss konsumenter 
i flera år framöver. 
 
2.2.1.1 Sensation transference 
Under 1930-talet upptäckte marknadsföringspsykologen Louis Cheskin betydelsen av 
förpackningsdesign och uppfann senare fenomenet “sensation transference” (Fexeus, 2008). 
Sensation transference handlar om förpackningens påverkan på konsumentens åsikter om 
produkten. Utifrån de experiment som Cheskin utförde kom han fram till att den uppfattning 
och de känslor individer uppfattar utifrån förpackningsdesignen senare överförs till den 
faktiska produkten och påverkar därmed utvärderingen av produkten. (Hine, 1995 ; Fexeus, 
2008) Recker och Kathman (2001) påstår även att visuella uttryck på en förpackning kan 
bilda en uppfattning om produkten sett utifrån personligheter. Meyer och Gerstman (2004) 
styrker detta påstående och hävdar att förpackningar har en benägenhet att påverka 
människans undermedvetna tankar där de skapar en förståelse kring produktens ändamål, 
kvalité och fördelar.  
 
Cheskin konstaterade i ett av sina kända experiment att förpackningens form, eller mer 
specifikt dess mönster, påverkar kundens upplevelse av den faktiska produkten (Hine, 1995). 
Experimentet gick ut på att respondenterna fick utföra ett smakprov av två identiska kakor, 
vars förpackningsmönster var det enda som skiljde dem åt. På den ena förpackningen hade 
Cheskin tryckt cirklar som designmönster och på den andra förpackningen var det trianglar. 
Testet utfördes på 1000 respondenter varav hela 80% av respondenterna föredrog 
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förpackningen med cirkelmönster före förpackningen med triangelmönster. För att öka 
reliabiliteten i undersökningen ställdes frågor om produkten istället för förpackningen. Detta 
för att se om respondenterna undermedvetet påverkades av förpackningens mönster utan att 
de själva funderade över deras val. (Hine, 1995; Fexeus 2008) För att påvisa eventuella 
skillnader i resultat valde Cheskin att vidareutveckla experimentet där han istället ställde 
frågor till respondenterna innan de fick smaka på kakorna. Resultatet blev däremot snarlikt 
där det endast påvisades en skillnad på mindre än två procent av respondenternas uppfattning 
kring produkten. (Hine, 1995)  
 
Testet utfördes främst på lågengagemangsprodukter såsom kakor, öl och tvålar där samtliga 
tester bekräftade hans teori om att förpackningens designmönster har en påverkan på 
konsumentens upplevelse. I experimentet med kakorna upplevdes en “högre kvalité’’ i de 
kakor vars förpackning hade cirklar på sig jämfört med den tringelmönstrade förpackningen, 
trots att kakorna var identiska. (Hine, 1995) Fexeus (2008) har en teori om att resultatet beror 
på att respondenterna förde över de känslor som de fick utifrån förpackningsformen till den 
faktiska produkten.  
 
När Fexeus i sitt TV-program “Hjärnstorm” upprepade Cheskins experiment insåg han att det 
fanns två hinder i att uppnå samma resultat som Cheskin tidigare gjort, dessa hinder grundar 
sig i människans kultur och värderingar. Fexeus (2008) observerade att respondenternas 
värdering i ordet “god” var en avgörande faktor i hur resultatet senare skulle arta sig. Fexeus 
(2008) menar på att de människor som föredrog en skarpare smakupplevelse definierade 
drycken med triangelformade förpackningsmönster som god, medan de individer som 
föredrog en sötare smak istället valde den cirkelformade drycken. Han påstår att “De allra 
flesta testdeltagarna var eniga om att läsken med cirklarna var sötare än läsken med 
trianglarna, som [de påstod] hade en skarpare smak”. Denna värdering tror Fexeus grundar 
sig i kulturen. I sitt experiment kunde han se vissa samband i hur de människor som tillhörde 
kulturer med en kryddigare matkultur föredrog en skarpare smak, medan de individer som 
tillhörde en mer västerländsk kultur istället föredrog en sötare smak. Detta påstår han därför 
vara en avgörande faktor i deras slutgiltiga val av dryck. När han senare omformulerade testet 
och istället frågade respondenterna vilken dryck de upplevde “sötare” kunde han uppnå 
samma resultat som Cheskin gjort 70 år tidigare. (Fexeus, 2008)  
 
Detta leder oss därmed till hypotes 1A och 1B.  
 

 
H1A : Mönsterformen på förpackningen genererar köpbenägenhet. 
H1B : Cirklar genererar mer köpbenägenhet än trianglar hos män och kvinnor 
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2.2.1.2 Mönstrets personlighet och upplevelse 
Vad olika mönster symboliserar och uttrycker beror till stor del på vilken kultur formen kan 
associeras med (Womack, 2005). I den västerländska kulturen använder vi oss av flera 
geometriska former som samtliga kan tänkas ha en symbolisk innebörd och som därav kan 
tänkas ha en omedveten påverkan på våra tankar (Liungman, 2004). I Cheskins experiment 
användes cirklar och trianglar som symboler för att skapa känslor hos respondenten som 
sedan skulle sammankopplas med produkten (Hine, 1995). 
 
Liungman (1993) beskriver i sin bok “Symbols’’ att den traditionella liksidiga uppåtpekande 
triangeln (△) är ett rätlinjigt, slutet tecken utan korsande linjer. Triangeln är en symbol för 
bland annat den Heliga Treenigheten som ska representera stabilitet och kraft. Det är också 
en symbol för makt och fara men i vissa äldre kulturer kunde en triangel även symbolisera 
välgång. I dagens samhälle används triangeln exempelvis som en symbol för fara på 
trafikskyltar, men likaså kan den tolkas som en symbol för säkerhet för de som observerar 
skylten. Den uppåtpekande triangeln är likaså en symbol för maskulinitet. (Liungman, 1993) 
Triangelns snabba och spetsiga linjer kan dessutom skapa sinnesstämningar såsom 
aggressivitet och upphetsning (Fexeus, 2008).  
 
Till skillnad från den uppåtpekande triangeln, symboliserar den nedåtpekande triangeln ▽ 
istället en mer negativt laddad symbol som står för instabilitet. Denna triangeln användes 
bland annat som engelskt eller amerikanskt luffartecken där dess innebörd var att det var 
förstört och att allt för många redan hade varit där. Före år 3000 f.kr användes den 
nedåtpekande triangeln med ett streck i mitten som en symbol för kvinna och kvinnlig 
fortplantning. (Liungman, 1993). 
 
Cirkeln (O) beskrivs enligt Liungman (1993) som ett mjukt, slutet tecken utan korsande 
linjer. Cirkeln kan bland annat vara ett tecken för sol och måne samt för olika 
kroppsöppningar såsom ögon och mun. Det kan också vara ett tecken för evighet, oändlighet 
där det varken finns en början eller ett slut. I modern västerländsk kultur är cirkeln en symbol 
för alla möjligheter. I biologin kan cirkeln likaså vara en symbol för kvinna, eller rättare sagt 
en hona. I dagens samhälle används cirkeln som en symbol för förbud, inte minst i 
trafiksammanhang men den kan även betyda ord som; noll, ingenting eller inga möjligheter. 
(Liungman, 1993) Fexeus (2008) påstår även han att “långsträckta, böljande linjer känns 
kvinnliga” och att former såsom cirklar därav kan förknippas med kvinnlighet.’ 
 
Utifrån ovanstående teorier utformas hypotes 2A och 2B. 
 

 
H2A : Triangelformen associeras med skarpa, starka manliga dofter 
H2B : Cirkelformen associeras med svaga, söta feminina dofter 
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3. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs studiens forskningsansats, vetenskapliga synsätt samt en beskrivning 
av studiens undersökningsmetod. Vidare beskrivs studiens tillförlitlighet sett utifrån termer 
såsom reliabilitet och validitet. Senare i kapitlet redovisas det tillvägagångssätt vi valt att 
utgå från vid mätning av studiens variabler. 

 

3.1 Forskningsämne 

Vårt val av ämne grundar sig i ett intresse av förpackningspsykologi främst gällande 
förpackningsmönster och dess påverkan på kundens undermedvetna köpbeteende. Tidigare 
studier visar på att förpackningsdesignen har en undermedveten påverkan på konsumentens 
köpbeteende där olika uppfattningar och upplevelser kan bildas utifrån olika mönster. (Hine, 
1995 ; Silayoi & Speece, 2004) De studier som gjorts gällande förpackningsmönster är 
begränsade och utfördes för närmare 90 år sedan. I studierna undersöktes förändringar i 
konsumenters preferenser beroende av manipulation från cirkel- och triangelmönster. Studien 
visar på förändrad smakupplevelse där 80% av respondenterna föredrog cirklar över trianglar. 
(Hine, 1995) Flera liknande experiment har genomförts gällande samma teori där samtliga 
experiment bekräftar sambandet mellan förpackningsmönster och smakupplevelse (Fexeus, 
2008).  
 
Eftersom samtliga forskare tidigare har undersökt sambandet mellan smakupplevelse och 
förpackningsmönster på lågengagemangsprodukter väcktes en nyfikenhet att studera om 
teorin går att tillämpa på andra sinnen och produkter. Vi valde därför att undersöka 
förpackningsmönstrets påverkan på människans doftupplevelse gällande 
högengagemangsprodukter. De mönster som undersöktes var cirklar och trianglar vilket 
grundar sig ifrån tidigare studier där teorier bekräftar olikheter mellan uppfattningen av dessa 
mönster (Hine, 1995 ; Fexeus, 2008). Syftet med undersökningen var att mäta 
respondenternas omedvetna påverkan av förpackningsmönstret, genom ett tillvägagångssätt 
som gjorde att förpackningen inte uppmärksammades i undersökningen, vilket Spence och 
Ngo (2012) bekräftar i sin teori.  

3.2 Vetenskapligt synsätt 

Att ha kännedom om de vetenskapliga förhållningssätt som finns gällande forskning är 
betydelsefullt för att kunna generera ett bra forskningsresultat (Patel & Davidson, 2011). Det 
vetenskapliga synsätt vi valt att tillämpa i vår studie är det naturvetenskapliga positivistiska 
synsättet (Andersson, 1997 ; Wedin & Sandell, 2004). Inom positivismen ses fysiska och 
sociala fenomen som lika där all vetenskap grundar sig i samma verklighet (Johansson & 
Liedman, 1993). Genom utförande av matematiska och statistiska mätningar såsom genom 
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kvantitativa studier kan vetenskap om människans sociala beteendeförhållanden bevittnas och 
sann vetenskap kan erhållas (Hartman, 2001). Johansson och Liedman (1993) menar på att 
den positivistiska kunskapssynen grundar sig i systematisk fakta som skall spegla den 
verklighet vi lever i (Egidius, 1986 ; Andersson, 1979). Då studien grundar sig i 
observationer från respondenter genom utförande av experiment kan vi på ett objektivt sätt 
studera verkligheten genom att tillämpa detta vetenskapliga förhållningssätt. För att kunna 
använda sig av detta synsätt i praktiken krävs dock viss generalisering vilket medför att de 
slutsatser som gjorts kring studien därav kan ses som mindre tillförlitliga. Genom 
användandet av objektiva metoder såsom enkätundersökningar kan vi på ett objektivt sätt 
analysera och beskriva den insamlade datan och därigenom skaffa oss en bättre 
verklighetsuppfattning utifrån tillförlitlig fakta. (Jacobsen, 2002) 
 

3.3 Forskningsansats 

Nedan finns information om de olika tillvägagångssätt vi valt att utgå från i vår undersökning 
för att samla in numerisk data. Vi har valt att tillämpa en kvantitativ, deduktiv ansats som 
associeras med det naturvetenskapliga positivistiska synsätt som undersökningen tillämpas av 
(Ahrne & Svensson, 2011).  
 
3.3.1 Deduktiv datainsamling 
Modellen nedan (modell 3) beskriver sambandet mellan de olika typer av strategier som kan 
tillämpas vid undersökningar och forskning. De vanligaste ansatser som tillämpas är enligt 
Rosengren och Arvidsson (1991) deduktiv- och induktiv ansats. I vår undersökning har vi 
valt att tillämpa en deduktiv ansats där studien grundar sig utifrån befintliga teorier som 
sedan testas på verkligheten. Utifrån de teorier som valts formulerades sedan hypoteser som 
beskriver det resultat som förväntas uppnås i undersökningen. Hypoteserna testades senare 
empiriskt på verkligheten för att sedan kopplas samman med teorin för att dra egna slutsater. 
(Rosengren & Arvidsson, 1991). Vårt val av strategi föll på bristande kunskap inom ämnet 
förpackningspsykologi där viss förkunskap krävs inom forskningsämnet för att tillämpa en 
induktiv metod. Vid utförandet av en deduktiv ansats krävs ingen förkunskap inom ämnet, 
utan strategin bygger på skapandet av förväntningar utifrån teorier som sedan testas och 
jämförs med det resultat som tillkommit utifrån studiens empiriska insamling (Jacobsen, 
2002).  
 
Eftersom det redan finns befintliga teorier om förpackningspsykologi gällande 
förpackningsmönster som bekräftar hur verkligheten ser ut känns det rimligt att testa denne 
genom en hypotesprövning och experiment. Beroende på vad undersökningen visar kan sedan 
de hypoteser som formulerats antingen förkastas eller accepteras och därmed bidra till ny 
forskning. Resultatet av att använda denna metod skulle vara att fylla ut ett gap för 
högengagemangsvaror då teorin endast applicerats på lågengagemengsvaror. Likaså är teorin 
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begränsad till smakupplevelse, vilket vi genom vår undersökning kan bidra med forskning 
inom doftupplevelse.  
 
Vidare kan detta metodval möjliggöra ett helt annat utfall än det vi tänkt. Hade en djupgående 
intervju gjorts hade frågor ställts för att få teorin bekräftad snarare än att utforska hur 
människor reagerar i sammanhanget med förpackningar och doft. De problem som dock kan 
antas tillkomma genom denna metod är svårigheten i att upptäcka signifikanta mönster i 
konsumenternas beteende. Skulle inga följdfrågor i form av den enkät vi konstruerat ställs 
fanns en risk att förpackningens påverkan hade varit svår att mäta. Vid utförande av deduktiv 
ansats finns dock en risk att forskningsresultatet blir begränsat då forskaren tenderar att 
förbise värdefull information som tillkommit utifrån genomförandet av undersökningen 
vilken är en av de nackdelar som tagits hänsyn till (Jacobsen, 2002).  

 
Modell 3. Induktion och deduktion enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991) 

 
3.3.2 Kvantitativt tillvägagångssätt 
I vår undersökning har vi valt att tillämpa en kvantitativ ansats som grundar sig utifrån 
insamling av numerisk data (Eliasson, 2006). Syftet med ansatsen är att beskriva olika 
förhållningssätt som experimenteras och utvärderas i undersökningen och som sedan jämförs 
och tolkas utifrån insamlad data. För att uppnå ett tillförlitligt resultat inom detta 
tillvägagångssätt krävs viss kunskap inom forskningsämnet samt möjligheten för insamlad 
data att systematiseras (Jacobsen, 2002). Vid insamling av data förekommer oftast enkäter 
eller andra frågeformulär där forskaren själv har möjlighet att formulera sina svarsalternativ.  
 
En nackdel med att tillämpa en kvantitativ ansats är att den insamlade informationen tenderar 
att bli begränsad. Detta eftersom forskaren styr svarsalternativen för undersökningen vilket 
medför att det sällan finns plats för egna åsikter och tankar. Eftersom denna ansats grundar 
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sig i anonymitet ökar dock chansen för ett mer objektivt och tillförlitligt resultat i jämförelse 
med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Detta eftersom respondenten då kan påverkas av de 
förväntningar som ställs på svaren. (Bryman & Bell, 2013 ; Jacobsen, 2002). Eftersom denna 
studie kräver bekräftelse av ett flertal respondenter valdes ett kvantitativt tillvägagångssätt 
framför ett kvalitativt eftersom denne begränsar sig till en mindre population (Jacobsen, 
2002). Vidare menar Ahrne och Svensson (2011) att det kvantitativa tillvägagångssättet är 
mer deduktivt och kan associeras med positivism och objektivitet vilket vidare förklarar 
varför vi valde att utgå från denna ansats vid genomförande av undersökning. 
 

3.4 Undersökningsmetod 

3.4.1 Förpackningsdesign 
Förpackningarna som valts att användas i experimentet är likformade där det enda som skiljer 
sig är förpackningsmönstret. Totalt fyra rektangelformade parfymförpackningar användes i 
studien där två var designade med cirklar och resterande två med trianglar. De färger som 
förpackningen var designad med var svart och vit (se bilaga 2). Detta för att minimera risken 
att respondenten skulle påverkas av förpackningens färg istället för dess mönster (Hoyer & 
MacInnis, 2009). Förpackningarnas storlek var formade liknande standardiserade 
parfymförpackningar för att göra undersökningen rättvisande gentemot verklig uppfattning. 
Eftersom syftet med undersökningen är att undersöka om doftupplevelsen förändras beroende 
på förpackningens mönster var doften därmed i fokus under experimentet medan 
förpackningen stod i bakgrunden. Detta för att garantera att endast respondentens 
undermedvetna påverkan av förpackningsmönstret mäts. 
 
För att minimera risken för missförstånd och mätfel utfördes ett förtest på de förpackningar 
som konstruerats, på tio respondenter. Samtliga respondenter fick individuellt illustrera 
förpackningen och komma med synpunkter om vad de ansåg behövdes ändras. Bland annat 
påpekades att den triangelformade mönsterförpackningen hade mörkare drag än den 
cirkelformade, vilket kan komma att påverka resultatet. Eftersom vi ville att förpackningarna 
skulle ha samma förutsättningar och att mönstret var det enda som skilde dem åt, valde vi att 
ändra designen till en ljusare ton.  
 
3.4.2 Experimentets upplägg 
Utifrån de förpackningar som konstruerats kunde ett experiment utformas där respondenten 
utsätts för två identiskt doftande parfymer med två olika förpackningsmönster; en med cirklar 
och en med trianglar. Antingen tyder experimentet på att de bakomliggande teorierna kan 
stödjas eller förkastas i sammanhanget (Jacobsen, 2002). Därefter kunde de teorier som 
använts i den deduktiva ansatsen antingen vidareutvecklas eller bekräftas och ge en ny insikt 
om hur konsumenters köpbeteende påverkas av förpackningsmönster. Oavsett resultat skulle 
denna metod ge insikt i hur konsumenter förhåller sig till förpackningsmönster, det vill säga 
om de föredrar cirklar eller trianglar på parfymer. 
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Enligt Cheskins teori om förpackningspsykologi bör respondenterna uppfatta en produkt 
olika beroende på vilket mönster som befinner sig på förpackningen (Hine, 1995 ; Fexeus, 
2008). Genom att utföra ett så kallat “Between subjects design” experiment jämförs två 
undersökningsgrupper, vilka ställs inför samma experiment, med en skiljande variabel. 
(Budiu, 2018) Den skiljande variabeln var i denna undersökningen formen på förpackningen 
till parfymen. Det innebar att grupp A utsattes för cirklar i kombination med den 
gemensamma doften och grupp B för trianglar, allt annat lika. (Budiu, 2018) Med between 
subjects design experiment gjordes det möjligt att definiera huruvida respondenternas trender 
var beroende av formgivningen på förpackningsdesignen. Det kunde i sin tur stärka eller 
förkasta de hypoteser som utformats utifrån Cheskins teori om hur förpackningen påverkar 
respondentens uppfattning och upplevelse av en produkt. 
 
3.4.3 Experimentets genomförande 
Projektets primärdata var insamlad genom två tätt sammanlänkade delar av empirisk data. 
Det utfördes en datainsamling via enkätfrågor som ifylldes på plats vid experimenttillfället 
samt genom ett Between subjects design experiment. Between subjects design experiment har 
tidigare använts för att definiera skillnader, exempelvis inom läkemedelsbranschen där olika 
testgrupper utsattes för två olika stimuli samtidigt som allt annat hölls lika (Budiu, 2018). I 
experimentet framgår då vilka variabler som haft inverkan på respondenterna och deras 
uppfattning. För att på ett enkelt sätt mäta uppfattningen av doftupplevelse genom 
manipulation av förpackningsmönstret utan att ställa direkta frågor gjordes även en 
enkätundersökning för att samla in data. Genom att använda sig av enkäter lät vi 
förpackningsmönstrets påverkan förbli undermedvetet samt att den insamlade datan blev mer 
objektiv.  
 
Experimentet genomfördes under två tillfällen där båda tillfällena utspelade sig i butiken 
Åhléns i Halmstad. Anledningen till detta val beror på att butiken säljer parfymer samt att 
flödet av kunder anses stort särskilt under helgdagar. Undersökningen ägde rum under två 
helgdagar mellan klockan 10-16 då flest människor tenderar att röra sig i staden under dessa 
tider. Genom att utföra experimentet under en helgdag ökade vi även chansen till få spridda 
åldrar mellan våra respondenter, vilket kan vara intressant att undersöka i avseende av olika 
beteendemönster.  
 
Under det första undersökningstillfället testades manipulation av cirklar där respondenten 
undermedvetet endast fick komma i kontakt med den cirkelmönstrade förpackningen. Under 
nästa tillfälle undersöktes istället trianglar under samma veckodag och tid som tidigare 
experiment gjorts. Detta för att minimera risken för att andra bidragande faktorer kan påverka 
resultatet. Experimentet utfördes vid entrén i butiken där kundflödet var större och vi hade 
möjlighet att tala med kunden innan den fortsatte in i butik. Datainsamlingen genomfördes av 
två person vilket i efterhand var att anse som negativt eftersom detta kan komma att påverka 
vilka människor som väljer att delta i experimentet. Undermedvetet kan vi valt allt fråga vissa 

20 



 

individer framför andra samt att vår kommunikation med respondenten kan ha skilt sig innan 
experimentet genomförts 
 
Experimentet genomfördes vid ett demonstrationsbord där två förpackningar användes som 
manipulation vid samtliga två tillfällen. Undersökningen inleds med att respondenten fick 
dofta på parfymen samtidigt som de fick kontakt med de förpackningsmönster som fanns 
framför dem. Eftersom syftet var att undersöka förpackningsmönstrets undermedvetna 
påverkan på konsumentens köpbeteende och uppfattning av dofter, befann sig förpackningen 
i bakgrunden med förhoppningen om att kunden omedvetet skulle ta till sig designen. 
Eftersom vi inte kan garantera att kunden uppmärksammade förpackningsmönstret kan detta i 
slutändan komma att påverka det resultat vi kommit fram till.  
 
3.4.4 Enkätundersökningens upplägg 
Då experimentet inte gav oss all den information som var väsentlig för att dra vissa slutsatser 
kring studien, valdes därför ett utförande av experimentell enkätundersökning som tillägg till 
studien. Syftet med enkätundersökningar är att på ett objektivt sätt samla in numerisk data 
genom att låta respondenten ta ställning till vissa påstående och besvara forskarens angivna 
frågor (Jacobsen, 2002). För att öka chansen till ett mer tillförlitligt resultat används 
anonymitet i enkätstudier med förhoppningen att svaren skall besvaras på ett mer objektivt 
sätt. Målet med en enkätundersökning är att skapa en enkel och lättförståelig enkät som 
omfattar ett fåtal frågor. Detta för att minska risken för misstolkning samt att kvalitén 
tenderar att bli bättre om studien inte omfattas av mängder av frågor. (Bryman & Bell, 2013) 
 
Att utföra en enkät istället för intervjuer menar Kumar (2011) är både billigare och mindre 
tidskrävande för forskaren att utföra. Kylén (1994) delar dock inte denna åsikt då han istället 
anser att kvantitativa undersökningar kräver mer tid för konstruktion och utprövning jämfört 
med vad kvalitativa studier kräver. Kumar (2011) menar även på att vid genomförande av 
kvantitativa studier finns en risk att värderingarna skiljer sig mellan dem som deltog i 
undersökningen jämfört med de som inte gjorde det. Ett fenomen som förklarar detta kallas 
“Self-selected bias” och innebär att urvalet som undersökningen består av har skapats utifrån 
de människor som aktivt valt att delta i undersökningen. De människor som tillhör det 
slumpmässiga urvalet men som väljer att inte delta i undersökningen räknas därmed inte med 
i resultatet. Följderna av detta kan därför bidra till ett snedvridet resultat där endast en viss 
grupp av människor väljer att delta i studien. (Kumar, 2011)  
 
Andra risker som finns med att utföra en enkätundersökning är att undersökaren kan gå miste 
om värdefull information gällande respondentens sinnesintryck. En stor del av respondentens 
kommunikation sker via dess sinnesintryck och därför finns en risk att forskaren går miste om 
den information som respondenten förmedlar utifrån de miner och gester som kommuniceras 
vid utförandet av enkäten (Kumar, 2011 ; Bourque & Fielder, 1995).  
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Bourque & Fielder (1995) menar på att de två vanligaste felen som forskare gör vid 
utformande av enkäter är att de först och främst anger tid för bevarande av enkäten samt att 
de försöker få enkäten att se kortare ut än vad den faktiskt är. Att ändra typsnitt eller begränsa 
viss information menar Bourque & Fielder (1995) istället bidrar till att enkäten blir rörligare 
och mer svårbegriplig. Att ange tid för utförandet av enkäten kan likaså bli missvisande om 
hämtning, genomförande och postande av enkäten inte inräknas i beräkningstiden. Om detta 
är fallet kan följden bli att respondenten blir negativt inställd till enkäten eftersom den tar 
längre tid att utföra än vad som anvisats. (Bourque & Fielder, 1995)  
 
3.4.5 Enkätundersökningens genomförande 
Enkätfrågorna besvarades av respondenten samtidigt som möjligheten gavs att dofta på 
parfymen med förpackningsmönstret konstant närvarande i respondentens synfält. För att öka 
chansen till att respondenten undermedvetet uppmärksammade mönstret, användes ett mindre 
undersökningsbord där förpackningarna utrymde en större del av bordet. Detta gjorde att 
förpackningarna alltid var inom räckvidd för respondenten vid utvärdering och analys av 
doftupplevelsen.  
 
Respondenterna informerades om enkätens anonymitet, vilket användes för att tillföra mer 
objektiva svar i studien (Bryman & Bell, 2013). Då risken finns att respondenten väljer att 
svara annorlunda på grund av att personen inte är anonym, var anonymitet av stor betydelse 
för tillförlitligheten av svarsresultaten. Enkätfrågorna fylldes i på plats för att kontrollera att 
respondenten inte påverkas av omgivningens uppfattningar. Likaså fanns en chans att 
uppmärksamma eventuella sinnesintryck som respondenten gav med sig (Kumar, 2011). 
Frågorna i enkäten begränsades där ingen uppenbar koppling till förpackningsmönstrets 
påverkan gick att tolkas genom de frågor som tillfrågades (Mårtenson, 1991). Ord såsom 
förpackning, cirklar, trianglar och förpackningspsykologi uteslöts för att undvika att leda in 
respondenten på rätt spår (Bryman & Bell, 2013). Frågorna var enligt oss lättförståeliga och 
skapade inte några uppmärksammade missförstånd hos respondenten (se bilaga 1). 
 
Vi valde att informera respondenten om den tid som var beräknad för utförandet av hela 
experimentet. Detta eftersom fler individer var villiga att avsätta sin tid till att vara med i 
undersökningen om den beräknas utföras under en kort tid. Ett fåtal respondenter fick vänta 
längre än förväntat på grund av kö till enkätifyllandet. Om detta har påverkat studiens 
slutgiltiga resultat är svårt att avgöra. Däremot upplevdes ingen frustration baserat på de 
uttryck som respondenterna förmedlade (Bourque & Fielder, 1995).  
 
Att undvika “self- selected bias” har varit svårt under utförandet av experimentet. Dels 
eftersom att vi valde att gå fram och fråga individer om de kunde tänka sig vara med och 
delta i experimentet. Och dels för att vi stod bredvid när de fyllde i enkäten vilket då gjort att 
respondenterna kan ha snedvridit sina svar till vad de “förväntas” vara. Därför finns en risk 
för att resultatet blivit snedvridet. Dessutom kan de individer som faktiskt valde att delta 
karaktäriseras och dela en rad värderingar och uppfattningar som skiljer sig från de som inte 
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valde att delta i experimentet. (Kumar, 2011) Detta är något som vi olyckligtvis har haft svårt 
att styra vilket kan tyda på en svaghet i vår undersökning.  
 
Anledningen till val av experimentell enkätundersökning beror på brist av insamlad data vid 
utförande av endast ett experiment samt att detta tillvägagångssätt, trots dess förberedelse, 
anses mindre tidskrävande för oss att utöva jämfört med djupgående intervjuer (Kumar, 
2011). Eftersom enkätens syfte är att täcka de delar i undersökningen som inte besvaras 
genom experimentet anses en pilotstudie eller djupgående intervjuer därav inte lika 
nödvändiga att utföra. Då syftet med studien är att mäta konsumentens undermedvetna 
påverkan av förpackningsmönster, finns en risk att vidare kontakt med respondenten kan 
medföra intervjuareffekt (Mårtenson, 1991). Kvalitativa studier såsom djupgående intervjuer 
har en större risk att leda in respondenten på rätt spår, vilket kan bidra till att mätning därav 
blir felaktig. För att minimera risken av att respondenten utsätts för intervjuareffekten, valdes 
därför användande av enkätundersökning. Vi valde dessutom att låta respondenten själv 
utföra enkäten utan vårt deltagande, detta för att minimera risken av att vår kommunikation 
kan påverka respondentens svar (Kumar, 2011).  
 

3.4.5.1 Frågeordning 
För att undvika att svaren i studien utsätts för positions- och kontexteffekter gjordes en 
noggrann planering av frågeformuläret. Om en studie har utsatts för kontexteffekter innebär 
det att svaren på undersökningen skiljer sig stort beroende frågornas ordningsföljd. 
Kontexteffekter är mer sannolika att inträffa då något komplext sammanfattas i en allmän 
generell fråga (Schuman, Presser & Ludvig, 1981). Detta innebär att om en viss fråga ställs 
före en annan kan det påverka svaren på den nästkommande frågan. Fråga 3 valdes att 
placeras före fråga 5 för att undvika att svaren ska påverkas av assimileringseffekten. 
Assimileringseffekten kan bland annat bero på att en fråga väcker vissa tankar och känslor 
hos respondenten som sedan påverkar bedömningen av efterkommande fråga (Schwarz, 
Strack & Mai, 1991). För att inte respondentens svar skall påverkas av de ord som senare 
syntes under fråga 5, valdes fråga 3 att ställas tidigare. Risken att efterkommande frågor 
därav har påverkats eller “spillts över” (Carry-over på engelska) av föregående frågor 
minskar.  
 
Om en enkät utsätts för positionseffekten innebär det att svarsalternativens position har en 
påverkan på respondentens val. Enligt Statistiska centralbyrån (2016) beskrivs 
positionseffekten mest drabbande för nominalskalor med svarsalternativ utan inbördes 
ordning. Statistiska centralbyrån (2016) skiljer mellan två olika typer av positionseffekter 
vilka kallas “primacy effect” och “recency effect”. Primacy effekter beskrivs som mer 
förekommande i självadministrerade enkäter jämfört med recency effekter som istället är mer 
förekommande i telefonintervjuer. Innebörden av dessa två begrepp är att svarsalternativen 
stöds eller missgynnas beroende av dess position i listan. (Statistiska centralbyrån, 2016) Att 
orden “skarpt, sött och starkt” positioneras tidigt på listan i vår enkät kan därmed öka chansen 
att bli valda baserat på teorin om primacy effekten. De ord som positioneras senare i listan 
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har motsvarandevis mindre chans att bli valda enligt recency effekten. (Statistiska 
centralbyrån, 2016) För att minska risken för positionseffekten gjordes därför ett 
slumpmässigt urval om svarens ordningsföljd på fråga 5 vilket medför att alla svar har lika 
stor chans att hamna sist respektive först i ordningen. Detta minskar även risken för att vår 
påverkan på ordningsföljden skulle snedvrida respondentens svar.  
 
3.4.5.2 Elementära krav 
Vid fråga 4 i enkätundersökningen fick respondenten ta ställning till en fråga gällande 
köpbenägenhet. Frågan löd “Vad är oddsen att ni skulle köpa parfymdoften?” där frågorna 
mättes via en femgradig skala. Alternativen var följande; 
 
1= Mycket liten chans 
2= Liten chans 
3= Varken - eller 
4= Stor chans 
5= Mycket stor chans 
 
Undersökningen består av en mittkategori som tillåter respondenten att undvika ta ställning 
till frågan. Vissa forskare menar på att en mittkategori istället gör det lättare för respondenten 
att undvika svara på frågan för att slippa svara på personliga frågor (Jacobsen, 2002). Då 
enkäten var utformad med, vad vi ansåg, okänsliga frågor fanns det då ingen anledning att tro 
att respondenten undvek att svara på enkäten genom att välja mittkategorin. Mittkategorin 
fanns istället till för att låta respondenten välja en neutral punkt som tydde på tveksamhet 
eller att de inte visste om de kunde tänka sig att köpa parfymen eller inte.  
 
Vid fråga 2 i enkätundersökningen användes en kvotskala för att ta reda på respondentens 
ungefärliga åldersintervall. Enligt Statistiska centralbyrån (2016) kännetecknas en kvotskala 
av att svarsalternativen kan särskiljas, rangordnas och ha en absolut nollpunkt. Likaså krävs 
det att måttenheten är konstant. Variabeln “Ålder” följer samtliga kännetecken av vad som 
definieras som en kvotskala, där variabeln dels kan rangordnas och särskiljas samt att dess 
absoluta nollpunkt går att definiera.  
 
Ålder 

❏ 1-25 
❏ 26-50 
❏ 51-75 
❏ 76< 

 
Denna skala uppfyller även de elementära krav som finns gällande svarsalternativ. Enligt 
Statistiska centralbyrån (1990) skall en uppsättning av svarsalternativ följa kraven; 
Ömsesidigt uteslutande, uttömmande och överblickbara. Om ett svarsalternativ är ömsesidigt 
uteslutande innebär det att respondenten inte skall ha möjlighet att välja två alternativ 
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samtidigt. Skalan ska alltså vara jämnt fördelad där åldern 50 exempelvis inte skall gå att 
välja vid två svarsalternativ. Enkäten uppfyller detta krav då intervallen är jämnt fördelade 
och inte mäter samma siffror.  
 
Om en skala är uttömmande innebär det att samtliga alternativ skall vara möjliga att välja. 
Det bör alltså undvikas att utesluta vissa åldersgrupper i undersökningen för att öka chansen 
till ett mer tillförlitligt resultat. För att uppfylla detta krav valde vi att utforma en kategori 
som var innehållande “större än” (>) svarsalternativ. Detta medför att samtliga individer som 
väljer att delta i undersökningen har möjlighet att välja ett korrekt alternativ.  
 
Sista elementära kravet för svarsalternativ är överblickbar. Om en skala är överblickbar 
innebär det att svarsalternativen har en jämbördig chans att bli valda. För att uppfylla detta 
krav valde vi att utforma skalan med 24 års mellanrum kring varje svarsalternativ, med 
undantag sista kategorin. Här gjordes en avvägning om kravet kring uttömmande eller 
överblickbar var av mest betydelse för denna undersökning. Eftersom ingen respondent skall 
uteslutas valdes därför kategorin “76>” att vara oändlig. Eftersom oddsen att respondenterna 
skulle vara äldre än 100 år (76 + 24) är relativt liten, valdes därför kravet av överblickbarhet 
att tämjas.  
  
 
3.4.6 Urval 
Experimentet och enkätundersökningen utfördes på en population av 120 respondenter, valda 
inne på Åhléns utifrån visat intresse för experimentet- samt det faktum att vilja hjälpa två 
högskolestudenter. Urvalet blev därför av icke-slumpmässig karaktär och ett s.k konsekutivt 
urval genomfördes under en förutbestämd tidsram (Aczel & Sounderpandian, 1999). 
Undersökningen är gjord på fyra celler á 30 personer vardera eftersom vi har fyra 
undersökningsvariabler, var av cirklar och trianglar är oberoende och de två biologiska könen 
var den beroende variabeln. Åldern på respondenterna angavs i ett intervall mellan 1-25, 
26-50, 51-75 samt 76< där majoriteten av respondenterna låg mellan åldersintervallet 26-50.  
 
Undersökningsgrupp A bestod av 30 män respektive 30 kvinnor som utsattes för en 
förpackning med cirklar och undersökningsgrupp B var förpackningen med trianglar, allt 
annat lika. Båda grupper doftade på samma parfymdoft samt svarade på samma enkätfrågor.  
 
Vid denna typ av urval läggs inte fokus på att ta reda på hur hela populationen ser ut, utan 
snarare hur/om den oberoende variabeln har en påverkan/signifikans. Vi ville närmare 
bestämt se om det fanns en signifikans mellan form och uppfattningen av doftens karaktär. 
Därför var populationen som helhet av mindre intresse i undersökningen då sambandet 
mellan formgivningen på förpackningen och dess inverkan på individen var av större intresse. 
Enligt Aczel och Sounderpandian (1999) finns en viss risk med användandet av konsekutivt 
urval då en individs chans att bli vald kan vara förkalkylerad, icke-slumpmässig, och därmed 
minska reliabiliteten i studien. Exempel i fall där vi valt att söka oss till en man istället för en 

25 



 

kvinna, då vi strävar efter att få lika antal till vardera urvalsgrupp. Dock anses konsekutiva 
urval passande till experiment med ett större antal individer och celler som undersöks då 
tillräckligt många respondenter tillslut ger samma utfall som ett slumpmässigt stratifierat 
urval skulle gjort. Detta har även bidragit till att öka reliabiliteten i undersökningen, samt att 
urvalsmetoden kan accepteras som vetenskapligt korrekt att använda vid denna typ av 
undersökning. (Aczel & Sounderpandian, 1999) 
 
Genom denna urvalsmetod kunde signifikansen testas mellan de beroende- och oberoende 
variablerna för att på så sätt definiera om det förelåg något samband mellan form och 
doftupplevelsen. (Shuttleworth, 2009 ; Budiu, 2018; Hine, 1995) 
 

3.5 Studiens tillförlitlighet 

Vid utförande av kvantitativ forskningsmetod används olika datainsamlingstekniker för att 
granska och mäta de siffror som tillkommit genom undersökningen. För att mäta 
uppfattningen av studiens tillförlitlighet och giltighet används begreppen reliabilitet och 
validitet. God reliabilitet och validitet förutsätts för att studien skall kunna användas i 
forskningssyfte. (Malterud, 1998) 
 
3.5.1 Reliabilitet 
Reliabilitet beskrivs av Jacobsen (2002) som ett mått på trovärdighet där forskningsresultatet 
skall återspegla resultatet för en hel population. Om en undersökning präglas av hög 
reliabilitet innebär det att tillförlitligheten av studien är hög och därav pålitlig. Syftet med 
studien är göra en noggrann, genomtänkt plan över hur undersökningen skall genomföras för 
att minska risken för mätfel. (Patel & Davidson, 2011) Om studien skulle genomföras igen 
och resultatet då i princip skulle vara detsamma innebär det att studien präglas av hög 
reliabilitet (Jacobsen, 2002). En studie som innehåller flera uppenbara mätfel är däremot att 
anta som opålitlig (Malterud, 1998).  
 
För att öka reliabiliteten av studien valde vi att testa experimentet i förväg på en population 
av 10 personer. Respondenterna fick chansen att dofta på den unisex neutrala parfymen i 
förväg, bilda sig en uppfattning kring doften för att sedan fylla i enkäten som vi bildat. Frågor 
ställdes till respondenterna om upplevelsen av enkäten, dess uppbyggnad och 
frågeställningar. Två av tio respondenter missuppfattade frågan om kön och ålder och trodde 
istället att frågan berörde vilken ålder och till vilket kön parfymdoften mest associeras till. 
För att minska risken för mätfel omformulerades enkäten med tilläggning av att kön och ålder 
innefattade respondentens personuppgifter och inte doftupplevelse. 
 
Vid genomförandet av testexperimentet uppmärksammades även upplägget av 
undersökningen. För att minska risken att undersökningens upplägg skapar ett visst resultat 
utfördes samtliga experiment på precis samma sätt (Jacobsen, 2002). Om någon av 
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respondenterna skulle samarbeta eller påverkas av andra människor i sin omgivning vid 
utförande av enkät ansågs resultatet icke pålitligt och personen fick därmed inte medverka i 
studien. Vår kommunikation med respondenten under genomförandet var i princip obefintlig 
där varken uppmuntrande eller hjälpande frågor förekom. De frågor som besvarades under 
experimentet innefattade frågor såsom “Måste vi skriva tre grejer, räcker det inte med två” 
eller “ Får jag lukta på parfymen igen?” vilket samtliga besvarades med samma “Ja” och 
“Nej” svar.  
 
3.5.2 Intern- och extern validitet 
Det som kännetecknar en studies validitet är enligt Jacobsen (2002) dess giltighet och 
relevans. För att en studie skall garantera giltighet där den mäter det den är avsedd att mäta, 
förutsätts att undersökningens data är insamlad på ett tillförlitligt sätt. Hög validitet 
förutsätter alltså hög reliabilitet i en studie (Patel & Davidsson, 2011). Validiteten kan 
kategoriseras utifrån två delar; intern validitet och extern validitet. Den interna validiteten 
kännetecknas av resultatets trovärdighet i enskilda situationer, såsom experimentets utförande 
medan den externa validiteten istället mäter undersökningens förmåga att återspeglas i andra 
utomstående kontexter (Jacobsen, 2002).  
 
För att öka validiteten i vår studie bad vi de tio respondenterna från testexperimentet att 
noggrant se igenom och uttala sig om dess uppfattning kring enkätens innehållsvaliditet 
(Jacobsen, 2002 ; Malterud, 1998). Respondenterna diskuterade varje frågas utseende samt 
informerade om vad de ansåg att frågan hade i avsikt att mäta. Nio av tio respondenter delade 
vår vision om att frågorna mätte det de hade i avsikt att mäta. En respondent ansåg att en av 
våra frågor kunde missförstås och att resultatet därav kunde bli missvisande. För att minska 
risken för mätfel förtydligades frågan ytterligare och testades sedan igen på andra 
respondenter. Den interna validiteten förstärks efter att flera externa faktorer som kan påverka 
studien har reducerats (Jacobsen, 2002 ; Malterud, 1998). Genom att använda sig av svartvita 
förpackningar med samma förpackningsform på samtliga förpackningar minskar vi risken för 
mätfel och ökar därmed den interna validiteten i vår studie (Hoyer & MacInnis, 2009 ; 
Malterud, 1998).  
 
Vidare menar Jacobsen (2002) att genom att välja ett representativt urval som tydligt 
återspeglar den population som var i avsikt att undersökas, kan den externa validiteten i 
studien därmed öka. Eftersom experimentet utspelade sig i en butiksmiljö där alla typer av 
människor som intresserar sig av parfymer har möjlighet att delta i experimentet, medför det 
att urvalet blir mer representativt och att validiteten därmed ökar. Det som däremot talar emot 
validiteten i vår studie är storleken på urvalet då vi önskat kunna undersöka fler människors 
påverkan av förpackningsmönstret. Likaså valde vi att tillämpa en metod som skiljer sig ifrån 
tidigare forskningsmetoder, vilket minskar studiens externa validitet eftersom mätningen 
riskerar att bli felaktig.  
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3.5.3 Kausalitet 
Kausalitet är ett mått på orsakssamband mellan händelser eller ting, vilket innebär att: om A 
så B, samt att de har en så kallad samvarians vilket innebär att de måste ha korrelation till 
varann. Med andra ord om ett kausalt samband finns mellan variabler innebär det att 
variablerna som mäts är beroende av varann. Ett tredje kriterium som måste uppfyllas är att 
ingen tredje part får ha påverkat sambandet mellan A och B. Dock uppfylls detta sällan fullt 
ut då alla faktorer som kan ha en inverkan ofta är svåra att definiera, förutspå eller minimera 
dess inverkan. (Jacobsen, 2002 ; Schultz, 2007) 
 
I studien sätts detta orsakssamband i förhållande till undersökningen som helhet, både vid 
genomförande och vid resultatredovisning. Detta menar Jacobsen (2002) kan vara avgörande 
för tillförlitligheten då studien ska förvissas om att korrekt ting mäts genom rätt orsak-verkan 
variabler. Om inte korrekt variabler definieras som orsak, respektive verkan, kan resultatet få 
en annan betydelse än den tänkta. I studien är orsaksvariabeln, även kallat den oberoende 
variabeln, definierad som “form” vilket innefattar formgivningen på den design 
förpackningen antar i experimentet och besvarandet av enkäten. Den beroende variabeln, 
även kallat verkan, innefattas av allt annat respondenten är, det vill säga: “kön”, “ålder” och 
dess uppfattning och beskrivning av doftupplevelsen. Något Schultz (2007) menar är viktigt 
att ha i åtanke vid experiment är att minimera direktkontakt som kan påverka respondenten i 
undersökningen av med största sannolikhet kan påverka de kausala samband som är menade 
att testas. Detta innebär att minsta möjliga inverkan på respondenterna är att föredra, för att 
kunna generera ett så “rent” (valitt) resultat som möjligt. (Jacobsen, 2002)  
 
Genom att förtydliga detta kausala samband förtydligas studiens undersökningsvariabler då 
läsaren får ta del av samma tolkning och tankegång som skribenterna haft när de utfört 
experimentet och enkätundersökningen. (Schultz, 2007) 

3.6 Operationalisering 

Att operationalisera är ett försök till att göra en konkret definition av abstrakta begrepp där 
motiveringen tydligt framgår av “vad” vi mätt samt “hur” det gjorts för att öka förståelsen av 
studien samt att öka dess validitet. Genom att säkerställa innebörden av begreppen blir de 
också mätbara och mer lättförstådda när de senare tas upp i olika modeller och tabeller. 
(Eliasson, 2006) 
 
I studien har det gjorts en ansats till att förklara begreppet förpackningspsykologi, genom 
former och dess inverkan på oss. Enligt Fexeus (2008) är förpackningspsykologi allt som 
påverkar människan vid kontakt-, samt vilka associationer som medföljer olika former. 
Utifrån de befintliga associationerna har även en symbol för feminint (O) och maskulint (△) 
definierats enligt Liungman (1993). Vidare förklaras cirkeln vara associerad med bl.a solen, 
oändlig, mjuk och triangeln med hård, stark, farlig (Liungman, 1993). I studien har dessa 
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översatts till närliggande ord som lättare associeras med dofter för att öka validiteten i 
mätningen av respondenternas uppfattning genom enkäten och experimentet. (Eliasson, 2006) 
 
Cirkel = feminint, sött, svagt, blommigt.  
Triangel = maskulint, starkt, skarpt, aggressivt 
Cirkeldoft = Förpackningen med cirklar som presenterats i samband med doften 
Triangeldoft = Förpackningen med trianglar som presenterats i samband med doften 
 
Genom att omvandla dessa begrepp till mätbara variabler i form av siffror, som sedan 
sammanställdes och analyserades i det statistiska analysprogrammet SPSS, delades 
begreppen upp till ettor och nollor, där 1 (ett) var vald variabel och 0 (noll) var icke-vald av 
respondenten, vilket gällde bland samtliga av de olika associationsbegreppen. Detta 
förhållningssätt applicerades ej på kategorin “form” då 1(ett) istället stod för trianglar och 0 
(noll) för cirklar som respondenten blivit utsatt för. (Field & Hole, 2003) 
 
Även kategorin “ordval” är betecknad som ettor och nollor där 1 = feminint intryck och 0 = 
maskulint intryck. Underlaget är från enkätundersökningen där respondenterna svarade på 
vad de associerade med doften när de olika förpackningarna visades i samband. Genom att 
definiera alla begrepp som nominala variabler görs det möjligt att beräkna signifikans och 
varians mellan de olika beroende- och oberoende variablerna samt att ge underlag för om 
studiens hypoteser ska förkastas eller accepteras. (Field & Hole, 2003) 
 
3.6.1 Beroende och oberoende variabler 
Eftersom hypoteserna är utformade genom ett påstående blir orsak-verkan intressant och 
relevant att använda. Studiens så kallade “orsaksvariabel”, eller även oberoende variabel, är 
formgivningen på förpackningarna som visats för respondenterna. Det är denna variabel 
studien utgår från och vill svara på huruvida den ligger till grund för hur värdet förändras på 
variabeln som är “verkan” eller så kallat den beroende variabeln. Det sistnämnda innebär att 
den beroende variabeln är direkt påverkad av den oberoende, som orsak-verkan. (Jacobsen, 
2002)  
 
I studien har kategorin “form” definierats som den enda oberoende variabeln i 
undersökningen som gjorts vilket innebär att alla andra variabler (kön, ålder, köpbenägenhet, 
beskrivning med egna ord) utgår från formen i alla jämförelser. Detta innebär alla modeller 
och tabeller utgår från hur testvariabeln (den beroende, ex ordval → feminint) är vald på 
grund av den form som visats i experimentet samtidigt som de besvarat enkätfrågorna. Detta 
kommer på så sätt att öka tydligheten i resultatet av formens inverkan på de andra 
variablerna. (Jacobsen, 2002) Anledningen till att beroende och oberoende variabler 
appliceras är att studien utgår från att besvara ett antal hypoteser som kräver redogörelse för 
orsak och verkan för att förstå om det föreligger signifikans eller ej. (Eliasson, 2006; 
Jacobsen, 2002) 
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Enligt Gunnarsson (2003) är signifikans ett mått inom statistik på hur osannolik en skillnad i 
ett urval är, givet att det inte finns någon skillnad i populationen som urvalet drogs från. 
Signifikansen mäts genom ett så kallat p-värde, antar detta ett värde på mindre än 0.050 är 
signifikansnivån 95% vilket med andra ord innebär att variablerna som mätts kan antas 
korrelera med 95% säkerhet. Med detta p-värde kan slumpens inverkan i testet antas vara 5% 
vilket är den gräns denna studie också valt att förhållas till. Beroende av vilken gräns som 
antags vara acceptabel påverkas även reliabiliteten i arbetet och dess siffror. (Gunnarsson, 
2003) I detta projekt har signifikansnivån 95% accepterats för att öka reliabiliteten och 
förmedla en så rättvis avbildning av verkligheten som möjligt (Field & Hole, 2003). 
 
3.6.2 SPSS tester och modeller 
För att sammanställa all empirisk data i modeller och tabeller användes det statistiska 
analysinstrumentet SPSS, vilket utifrån den insamlade primärdatan från enkäterna skapade 
korrekt kalkylerade modeller och tabeller av önskat slag. (Rissanen, 2013) Genom 
programmet har ett så kallat Chi2 test gjorts då McDonald (2014) menar att detta är bäst 
lämpat vid undersökningar som är lika till denna studen. 
 
För att kunna sammanställa datan korrekt måste var variabel definieras utefter skalnivån då 
denne kommer att avgöra hur resultatet blir (McDonald, 2014). Det finns fyra olika 
skalnivåer som en variabel kan anta; vilka är nominal, ordinal, intervall och kvot. Dessa 
avgör i sin tur vilket typ av test som är bäst lämpat att utföra för att få fram svar på exempel 
korrelation, medelvärde och signifikans, menar Gunnarsson (2013). De begrepp som 
undersökts i enkätundersökningen är så kallat nominala på skalnivå vilket innebär att de inte 
kan rangordnas, mäta en exakt noll punkt eller ha lika skalsteg. (McDonald, 2014) 
Exempelvis begreppen feminin, maskulin, cirkel och triangel står för sig självt och kommer 
endast mätas i kvantitet samt dess förhållande till varann. (Gunnarsson, 2003) Med detta kan 
en signifikans fortfarande utmätas vilken kommer svara på om en nollhypotes ska förkastas 
eller accepteras enligt Field och Hole (2003). 
 
Skalnivån i projektets empiriska data kallas närmare bestämt för icke-parametriska 
(nominala) variabler vilket innebär att ett Chi2 test kommer att tillämpas för att analysera 
variablerna. McDonald (2014) anser denna metod passande i situationer där denna typ av data 
undersöks då den tillåter en jämförelse göras av variablernas frekvens samt sätter dem i 
relation till varandra och ger ett resultat i form av signifikansnivå. Med andra ord kan Chi2 
sägas mäta hur långt ifrån resultatet är från vår hypotes i form av p-värde/signifikans. När 
signifikansvärdet är mindre än 0,050 kommer hypotesen accepteras. (McDonald, 2014) Chi2 
testet är ett s.k oberoende test där skillnaden mellan två gruppers värden som uppmätts vid 
samma tillfällen jämförs. Detta tests uppbyggnad hänger ihop med between subjects design 
experiment som har en liknande struktur i tillvägagångssätt (Rissanen, 2013; Budiu, 2018).  
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4. Empiri 
 

I detta kapitel redovisas den insamlade primärdatan som genererats av studiens utförda 
between subjects design experiment och enkätundersökning. Vidare redogörs siffrornas 
betydelse i de olika tabellerna och modellerna.

 
 

4.1 Resultat av respondenternas kön, ålder och reaktion av formgivning 

Enkätundersökningen inleddes med två kryssfrågor om respondentens kön och ålder. Där var 
svarsalternativen för kön “Kvinna”, “Man” och “Annat”, där den sistnämnda ej besvarades av 
någon vilket gjort att vi valt att utesluta det i samtliga tabeller. Åldern besvarades genom 
intervall då endast generationen individen lutade mot var av intresse då det skulle kunna ha 
effekt på resultatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Tabell 1. Frekvenstabell av respondenternas ålder  
 
Enligt datan från ovanstående tabell 1. “Ålder” kan fördelningen ses av de åldersintervall som 
respondenterna valt vid enkätundersökningen. Den mest förekommande ålderskategorin var 
den yngre generationen som tillhörde åldrarna 1-25, tätt därefter var 26-50 år. 

Tabell 2. Form        Tabell 3. Kön 
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Tabell 2 + 3 påvisat förhållandet mellan cellerna i experimentet 
 
 
Tabellerna “2. Form” och “3. Kön” kan avläsas vara jämnt fördelat i de fyra olika cellerna 
som experimentet utgick från med 30 personer i vardera cell. De 60 som tillhör kategorin 
“cirkel” i tabell 2 består alltså av 30 män och 30 kvinnor, likaså gällande för kategori 
“triangel”. 

Tabell 4. Korstabell av kategorierna “ordval” och “form”. 
 
I frekvenstabell 4. kan respondenternas ordval ses ur perspektivet från var formgrupps svar. 
Grupp A med cirklar och Grupp B med trianglar samt deras uppfattning av 
maskulint/feminint när de fått dofta på parfymen i förhållande till olika former. Skillnaden 
mellan gruppen som såg cirklar och trianglar blir även förtydligad när de sätts i förhållande 
till varann i tabell 4. Där kan en trend utläsas där gruppen som sett cirkelförpackningen har 
uppfattat doften som övervägande feminin med 88,33% (53/60) av rösterna. Detsamma kan 
antydas inom gruppen som sett trianglar där 81,67% (49/60) förknippat doften med maskulin. 
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Tabell 4.1 Ordval utifrån ålder och form 
 
Vidare visar tabell 4.1 på skillnader i uppfattningen av maskulint/feminint beroende av form 
samt respondentens ålder, då 95,83% (23/24) av åldersgruppen 1-25 ansett doften med 
triangeln som maskulin. Av följande åldersgrupp 26-50 ansåg 80% (16/20) triangeldoften 
maskulin, 51-75 ansåg 62,5% som maskulin och i den äldsta åldersgruppen var det ingen 
respondent som utsattes för triangeldoften. Spridningen kring cirkeldoften var aningen mer 
samlad än vad den var för triangeldoften. Där respondenterna tillhörande åldersgruppen; 1-25 
svarade 65% (13/20) att cirkeldoften förknippades med feminint, 26-50 svarade 100% 
feminint, 51-75 svarade 100% feminint och lika så 76<. 

 
Tabell 4.2 Ordval utifrån kön och form 

33 



 

 
I tabell 4.2 redovisas skillnaden mellan de olika könens uppfattningen av doften tillhörande 
cirkelförpackningen och triangelförpackningen. De kvinnliga respondenterna som såg 
cirkelförpackningen uppfattade 90% doften som feminin och av de manliga ansåg 86% 
cirkeldoften vara feminin. Gällande gruppen som såg trianglar ansåg endast 70% (21/30) av 
de kvinnliga respondenterna triangeldoften som maskulin och av de manliga respondenterna 
svarade 93% (28/30) att de förknippade triangeldoften som maskulin. Resultatet tyder på att 
en spridning kring association är beroende av vilken könstillhörighet respondenten har (tabell 
4.2). 

Tabell 4.3 Könets betydelse för individens ordval, beroende av form 
 
I tabell 4.3 tyder signifikansen att det ej föreligger någon slump i hur de olika könen ter sig 
mot de olika ordvalen i förhållande till vilken form de ställts inför. Då signifikansen är 
mindre än 0,050 anses detta förhållande ej bero av slumpen.  
 
 

4.2 Resultat köpbenägenhet

 

H1A: Mönsterformen på förpackningen genererar köpbenägenhet. 
H1B: Cirklar genererar mer köpbenägenhet än trianglar hos män och kvinnor 

 
 

Tabell 5. Korstabell av form och köpbenägenhet 
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“Hur stora är oddsen att Ni skulle köpa parfymdoften?” 
Respondenternas svar utifrån ovanstående fråga är lite som spridda skurar. Ingen av de 120 
respondenterna som undersöktes ansåg att chansen var mycket stor att de skulle köpa 
parfymdoften, vilket förklarar varför resultatet inte är med i tabellen. Av de personerna som 
utsattes för triangelmönstret upplevde 36,6% att chansen var mycket liten att de skulle köpa 
parfymdoften, jämfört med cirkelmönstret som istället motsvarades av 20%. Däremot ansåg 
26,6% av personerna att chansen var stor att de skulle köpa parfymen när den triangelformade 
doften var i närheten, till skillnad från cirklar där endast 20% av respondenterna ansåg 
chansen stor. Resultatet tyder därmed på att det inte finns samband mellan köpbenägenhet 
och parfymförpackningens mönster. Vidare för att bekräfta detta har ett Chi2 test gjorts där 
spridningen och korrelationen i svaren redovisas genom dess signifikans (se tabell 6.). 

Tabell 6. Chi2 analys av formens inverkan på köpbenägenhet 
 
Det som kan tydas genom tabell 6 är att P-värdet som hittas under “Asymp. Sig.” ligger 
avsevärt högre än det önskade signifikansvärdet på 0,050. Därmed kan det konstateras att 
förhållandet mellan form och köpbenägenhet är icke-signifikant. Hypotes 1A och 1B 
förkastas. 
 

Tabell 6.1 Könets påverkan av köpbenägenhet 
 

Trots att det ej förelåg signifikans mellan köpbenägenhet och formen kan ett samband mellan 
könen och köpbenägenhet ses i tabell 6.1. Där har de manliga respondenterna visat på högre 
köpbenägenhet än de kvinnliga med hela 58,33% (35/60) köpbenägenhet, respektive 
kvinnornas 31,67% (19/60). 
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4.3 Resultat av associationer 

 

H2A: Triangelformen associeras med skarpa, starka manliga dofter 
H2B: Cirkelformen associeras med svaga, söta feminina dofter 

 
 
Nästa frågesektion i enkätundersökningen var en öppen fråga som löd: “Beskriv den doft ni 
upplever med tre ord” (se bilaga 1.), vilket lät respondenterna själva formulera hur de 
upplevde doften med tre ord. Denna fråga skulle hjälpa till att besvara hypotes 2A och 2B, 
vilka berörde associationer till former och dofter. Nedan redovisas tabell 8 som är en typ av 
Chi2 modell där samtliga beroende variabler analyserats i förhållande till den oberoende, för 
att se om svaren gällande beskrivningen korrelerar och beror på formgivningen. I var separat 
tabell (se tabell 7.) har begreppet i fråga undersökts för att definiera dess frekvens samt vidare 
undersökas i tabell 8 för att undersöka om signifikans föreligger mellan den beroende 
(begrepp) och oberoende variabeln (form). Datan i det gråa fältet till vänster betyder 0 = ej 
vald och 1 = vald. 
 

Tabell 7. Associationer till begrepp i förhållande till form 
 

Genom ovanstående resultat av tabell 7. kan användningen av de olika associationsbegreppen 
ses variera beroende av vilken form som visats i experimentet vid enkätundersökningen. 
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Begreppet “skarpt” hade som högst frekvens med 73% (44/60) av respondenterna valde att 
använda begreppet då triangelförpackningen visades, vilket skulle kunna stärka hypotesen om 
att trianglar associeras till denna form. Dock användes “skarpt” även av 40% (24/60) av de 
respondenter som fick se cirkelförpackningen. Därmed kan inte ett uteslutande samband dras 
mellan association och form genom denna tabell utan undersöks vidare i tabell 8. Liknande 
resonemang gäller för resterande av de totalt 8 begreppen som analyserats. 
 

Tabell 8. Chi2 test oberoende vs beroende 
 

 
Tabell 8.1 Ordvals relation till varandra 

 
Sammanfattningsvis har tabell 8 summerat hur associationsbegreppen förhåller sig till 
kategorin “form”. Enligt Gunnarsson (2003) är den relevanta siffran i tabell 8. den som syns 
under “Asymp. Sig. 2-tailed” då denna tyder på variablernas signifikans. Att signifikansen är 
s.k “2-tailed” innebär att vi godkänner ett antagande om att ex “skarpt” har en tendens att 
vara associerad till form, men inte specifikt vilken av de två. Genom detta värde kan en 
signifikans mätas men ej specifikt till vilken form det föreligger mellan. (Gunnarsson, 2003) 
Med detta i åtanke kan den redovisade signifikansen ge en antydan om vilken utsträckning 
resultaten kan beräknas bero av slumpen. Alla värden under “Asymp. sig. (2-tailed)” 
accepteras över 0,050 då en slumpen beräknas ha en inverkan på max 5% och resultatet kan 
därför med 95% säkerhet antagas vara sant. (Field & Hole, 2003)  
 
Av ovanstående resultat i tabell 8. kan samtliga begrepp antagas korrelera och ha ett samband 
med formgivningen av förpackningen då signifikansnivån ej överstigs av någon variabel. 
Resultatet kan tydas bero på formgivningen och ej slumpen. Därmed kan hypotes 2A samt 2B 
accepteras. Vidare kan ett visst samband antas föreligga i tabell 8.1 där en del av ordvalen 
visar en tendens till att bli valda i kombination med varandra. Dock visar endast “svagt” och 
“aggressivt” på signifikans med en nivå under 0,050.  
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyseras och diskuteras insamlad data från empirin som sedan jämförs med 
den teoretiska referensramen. Vidare beskrivs konsekvenserna av studiens metodval där 
studiens för- och nackdelar diskuteras. 

 
 
Syftet med undersökningen var att studera om förpackningens mönster undermedvetet 
påverkar individens doftupplevelse och uppfattning av parfymdofter. Detta skulle senare 
skapa förståelse kring vad konsumenten upplever psykologiskt av olika förpackningsmönster 
och vad som i sin tur projiceras till produkten och dess doft. Detta för att undersöka om 
förpackningsmönstret har en viss påverkan på konsumentens köpbeteende, i avseende att 
finna nya sätt för marknadsförare att generera ökade försäljningsintäkter. Utifrån de resultat 
som sammanställts i empirin valdes följande hypoteser förkastas och accepteras: 
 
H1A: Mönsterformen på förpackningen genererar köpbenägenhet. Förkastas 
H1B: Cirklar genererar mer köpbenägenhet än trianglar hos män och kvinnor. Förkastas 
H2A: Triangelformen associeras med skarpa, starka manliga dofter. Accepteras 
H2B: Cirkelformen associeras med svaga, söta feminina dofter. Accepteras 
 
Vad detta resultat beror på finns flertalet spekulationer kring då samtliga hypoteser ovan 
tidigare har påvisats sanna. Därför kommer dessa diskuteras och analyseras vidare i följande 
text. 

5.1 Köpbenägenhet 

5.1.1 Förpackningsmönstret genererar (ej) köpbenägenhet 

Resultatet tyder på att det inte finns någon signifikans mellan förpackningsmönster och 
köpbenägenhet. Eftersom resultatet visar på att det inte råder någon större skillnad i resultatet 
bland triangel- och cirkelformade förpackningar kan studien antas bero av slumpen. Teorin 
om att köpbenägenheten skall triggas mer vid högengagemangsprodukter jämfört med 
lågengagemang (Assel, 1998) kan därav antas felaktig baserat på de resultat som studien 
visat. Vad detta kan bero på grundar sig utifrån experimentets utförande.  
 
Enligt Engel-Blackwell-Miniard modellen (1995) tenderar köpprocessen för 
högengagemangsprodukter börja redan innan konsumenten befinner sig i butik, då 
konsumenten upplever ett behov som måste fyllas. En förklaring kring studiens avvikande 
resultat kan därför bero på att respondenten inte var i behov av att köpa en parfym under 
tillfället, vilket resulterade i att deras köpbenägenhet minskade. Förpackningens mönster kan 
därmed inte varit av tillräcklig påverkan för att respondenten skulle ändra sin inställning till 
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köpet. Om studien istället utspelat sig i en parfymbutik som respondenten aktivt besökt i 
avseende att fylla sitt behov, kunde resultatet i studien därav sett annorlunda ut. På Åhléns 
erbjuds ett större utbud än endast parfymer där kunden istället kunde varit i behov av något 
annat när dem besökte butiken. 
 
En annan förklaring kring det avvikande resultatet kan bero på att respondenterna som var i 
behov av en ny parfym, redan var inställd till att köpa en annan parfym. Bloch et al. (1986) 
menar på att individer utför en viss informationssökning vid köp av 
högengagemangsprodukter där sökandet efter bekräftelse kring vald produkt är stort. Om 
respondenten hade i avsikt att köpa en viss parfymdoft under tillfället som experimentet 
utfärdats, kan detta komma att påverka dess köpbenägenhet. Förpackningens mönster var 
således inte av lika stor betydelse för att påverka konsumentens köpbeteende. 
 
En annan spekulation kring studiens resultat är att det kan finnas åsiktsskillnader i vad som 
attraherar dofter. Exempelvis tar Bloch (1995) upp hur konsumentens “svarta låda” alltid har 
en viss effekt på köpbeteendet som ej kan förklaras av teorin. Dock vad som går att påvisa är 
enligt Bloch (1995) ett samband mellan hur produkten framställs utseendemässigt, vilket i 
detta fall var genom mönsterdesign, och vad som därefter tillskrivs av konsumenten. Han 
beskriver att de sinnesintryck som konsumenten tar in från produkten bearbetas och förhålls 
till individuella preferenser för att slutligen resultera i ett intresse eller avfärdande (Bloch, 
1995). Vissa människor föredrar starka, skarpa dofter medan andra föredrar söta, svaga 
dofter. Om respondenten upplevde en doft som inte motsvarade deras preferenser, kan detta 
därmed ha påverkat deras köpbenägenhet. Hypotesen om att förpackningsmönstret skall 
generera köpbenägenhet kan förkastas eftersom köpbeteendet grundar sig utifrån mer än bara 
psykologiska faktorer, inte minst vid köp av högengagemangsprodukter. Eftersom individers 
preferenser skiljer sig kan det därmed vara svårt att få en förpackning att generera 
köpbenägenhet för alla människor. För att förpackningsmönstret skall generera 
köpbenägenhet krävs därmed att rätt mönster associeras till rätt individ och att deras 
preferenser därmed stämmer överens med de personligheter som mönstret förmedlar.  
 
Hade experimentet istället utförts liknande Cheskins experiment (Hine, 1995) hade resultatet 
varit lättare att mäta och sambandet därigenom lättare att tolka. Genom att låta samma 
individer testa båda förpackningsmönsterna hade eventuella skillnader i köpbeteende 
möjligen lättare definierats. Det vill säga, om en individ hade skiljande åsikter gällande 
köpbenägenheten vid olika förpackningsmönster, hade detta förklarat ytterligare om 
förpackningsmönstret hade en påverkan. (Fexeus, 2008) Däremot sett från Budius (2018) 
synvinkel skulle between-subjects design experimentet som utfördes framhäva differensen 
mellan de två undersökningsgrupperna då den oberoende variabeln var det enda som skiljde 
grupperna åt. Den skillnaden som då sågs mellan grupperna skulle antytt på den oberoende 
variabelns effekt. (Budius, 2018 ; Shuttleworth, 2009) Experimentet i sig självt hade kunnat 
generera ett tydligare resultat i studien men i förhållande till teorin och de experiment som 
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tidigare gjorts kan denna metod anses bristfällig då den har en annan approach än originalets 
experiment. (Fexeus, 2008 ; Hine, 1995 ; Shuttleworth, 2009) 
 
Orginalexperimentet utfördes i en studie av Cheskin för närmare 90 år sedan vilket gör att det 
finns en anledning att tro att teorin är mindre tillämpbar i dagens samhälle, likaså vid 
tillämpning av smakupplevelse på lågengagemangsprodukter (Fexeus, 2008). Då samhället 
idag består av flera olika kulturer där doftpreferensen kan skilja sig stort beroende på vilken 
kultur individen tillhör, medför det att resultatet troligtvis skulle se annorlunda ut idag 
(Bloch, 1995 ; Fexeus, 2008). Denna tendens är även något som Fexeus (2008) antytt på i de 
slutsatser som dragits utifrån sin undersökning som utfördes på samma sätt som Cheskins 
experiment.  
 
5.1.2 Cirklar genererar (ej) mer köpbenägenhet än trianglar 

I Cheskins studie beskriver Hine (1995) att experimentets respondenter föredrog kakan som 
serverades med cirkelförpackningen med en klar majoritet på 80%, över den kaka som 
serverades med triangelförpackningen. Vidare bekräftades detta samband då Fexeus (2008) 
undersökning fick liknande resultat. När detta däremot undersöktes i studiens egna 
experiment och enkätundersökning återspeglades inte detta resultat med samma klarhet, då ett 
samband inte kunde konstateras. Anledningen kan föreligga i utformningen av enkätfrågan då 
begreppet “köpbenägenhet” kan vara laddat med en rad andra associationer hos 
respondenterna som befann sig inför högengagemangsprodukten (Bloch, 1995). Därav skulle 
den jämförelse och rangordning som hade hoppats på kunna bli rubbad och tolkas på annat 
sätt än önskat. (Bryman & Bell, 2013) 
 
En annan aspekt att ta i åtanke gällande respondenternas svar vid rangordningen av 
köpbenägenhet i förhållande till mönster, är den specifika doft som användes för 
experimentet. En unisexparfym användes i syfte att reflektera neutralitet, vilket kan ha 
förbigåtts då respondenternas egna preferenser om hur manligt och kvinnligt doftar istället 
sattes på sin spets. (Bloch, 1995) Respondenterna kan ha uppfattat doften som tillhörande det 
andra könet och därmed satt en låg chans på köpbenägenheten då de själva inte velat köpa 
doften av den anledningen. Därmed skulle unisex-doften kunnat påverka respondenternas 
köpbenägenhet på ett annat sätt än det experimentet var menat (Bryman & Bell, 2013 ; Bloch, 
1995).  

5.2 Förpackningsmönstrets personligheter i förhållande till köpbenägenhet 

Resultatet tyder på att cirkulära- och triangulära förpackningsmönster påverkar och formar 
doftupplevelser vid köp av högengagemangsprodukter. Enligt teorier om mönsters 
personligheter kan cirkulära mönster förknippas med kvinnlighet och triangulära mönster 
med manligt (Liungman, 1993 ; Fexeus, 2008), vilket denna studie bekräftar. Med kritiska 
ögon kan vår undersökning i efterhand dock antas manipulerat respondenten till att ge de svar 
som undersökning ville bevisa.  
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Trender visar att om respondenten upplevde att den triangelformade doften var maskulin 
valdes även ord såsom stark och skarp att spegla deras doftuppfattning (se tabell 8). 
Anledningen till varför respondenten valde just dessa kombinationer kan därför antas bero på 
att orden symboliserar manligt eller kvinnligt. I de flesta fall valde respondenterna tre eller 
fyra ord som de ansåg kan associeras med lukten de känner, varav flera av de respondenterna 
som valde ordet maskulin också valde orden skarp och stark i kombination med varandra. 
Liknande trender gick att finna gällande cirklar.  
 
Utifrån de observationer som gjorts vid experimentet kunde ett samband ses mellan vilka ord 
respondenterna valde likt tidigare beskrivet. Dock kan inte detta samband ses i tabellerna då 
signifikansen är så kallat "two-tailed" (Gunnarsson, 2003). Det innebär exempelvis att 
gruppen som sett triangeln kan ha valt maskulint, svagt och feminint konstant och skapat ett 
samband mellan dessa variabler. Orden som valdes hade alltså likväl kunnat ha ett samband 
med cirkeln såsom triangeln. Tabell 8 visar endast att det finns ett samband i hur 
respondenten reagerar och väljer ord beroende av vilken form de sett, inte vilka ord de valt 
eller vilken form som de förknippats med. Utifrån tabell 7 kan den exakta kopplingen som 
vart enskilt ord har till form avläsas. 
 
Det finns en anledning att tro att det föreligger en viss koppling mellan hur dessa ord blivit 
valda, då vissa kulturella skillnader mellan respondenterna uppmärksammades under 
experimentet. Dessa kulturella skillnader kan enligt (Fexeus, 2008) ha format deras 
normativa uppfattning av vad som anses maskulint respektive feminint vilket därmed 
påverkat vilka ord de valt i förhållande till formen de sett. Med andra ord, en stark maskulin 
kultur kan förknippa manligt med hårt, starkt, aggressivt och feminint med underlägset, svagt 
och sött. Medan en annan kultur hade kunnat förknippa feminint med starkt och sött. (Fexeus, 
2008) 
 
Sett utifrån tabell 4.1 kan en tendens uttydas bland den yngre generationen gällande deras 
skillnad i associationer i jämförelse med den äldre generationens. De respondenter som 
återfinns i undersökningens åldersintervall 1-25 har enligt tabell 4.1 mindre stereotypa 
maskulina och feminina associationer. Detta kan ses genom att 65% av den yngre generation 
(13/20) ansåg att cirkeln associerades med kvinnligt. Detta var även den lägsta siffran bland 
de olika ålderskategorierna som annars var 100% åt det ena hållet. Därför skulle de yngres 
svar kunna förklaras av de allt mer utsuddade stereotyperna om vad som ska associeras som 
maskulint eller feminint. 
 
Resultatet kan därför antas ha påverkats av de kulturer och normer som finns i dagens 
samhälle gällande vad som anses maskulint och feminint. För att öka reliabiliteten i 
svarsresultatet skulle därför andra vilseledande ord varit med i undersökningen, som inte 
uppenbart förknippas med manligt och kvinnligt. Detta för att mäta om doftupplevelsen 
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faktiskt påverkas av förpackningsmönstret eller om kombinationen av ord påverkar 
respondentens val. 
 
För att undvika att påverka respondentens val utformades en fråga där respondenten själv fick 
förklara sin doftupplevelse med egna ord (se bilaga 1, fråga 3). Att flera respondenter 
upplevde söta, blommiga, feminina dofter vid test av cirkulär förpackning, och att 
triangelförpackningen påvisade motsatsen kan därför anses inte bero på slumpen. Det finns 
anledning att tro att teorin stämmer och att förpackningsmönstret har haft en påverkan på 
doftupplevelsen. Eftersom fler upplevde doften manlig och stark vid manipulation av 
triangelförpackning jämfört med cirkelförpackning och vise versa, kan det antas finnas ett 
samband.  
 
Enligt Liungman (1993) kan även formen som användes på förpackningen ha haft en 
inverkan på det spridda resultatet kring vilken form som föredrogs. Då Liungman (1993) 
menar att triangelformen kan ha spridda betydelser beroende på vilket håll den används. 
Förpackningsmönstret som användes i undersökningen bestod av trianglar som var riktade 
både med spetsen uppåt samt nedåt (se bilaga 2). Detta är enligt Liungman (1993) ett 
tvetydigt budskap då spetsen nedåt kan tolkas som en symbol för kvinna och uppåt som 
maskulint. Triangelförpackningen i undersökningen skulle med andra ord kunna ha motsatt 
betydelse än den uteslutande maskulina association som önskades förmedlas i experimentet. 
Genom den eventuella misskommunikation kan respondenterna känt en osäkerhet om doften 
varit avsedd och passande för det kön som de tillhörde och därmed sänkt deras hängivelse åt 
doften. (Liungman, 1993) Denna osäkerhet återspeglas till viss del i studiens undersökning 
genom den spridning av uppfattning som förelåg hos respondenterna gällande om doften med 
trianglar var maskulin eller feminin (se tabell 4.1).  
 
Att det fanns en differens mellan osäkerheten gällande trianglar och cirklar kan anses vara 
befintlig då resultatet av ordval för cirkeln var 88,33% feminint (53/60) medan det var 
81,67% (49/60) som ansåg triangeln vara av maskulin karaktär. Skillnaden må vara relativt 
liten men och andra sidan accepteras differensen genom tabell 4.3 där signifikans bekräftas 
vara lägre än 0,050 och därmed förklarar differensen som icke-beroende av slumpen. Könet 
har därmed en inverkan på vad individen associerar en form med vilket Liungmans (1993) 
teori inte inkluderar. Detta skulle kunna sänka reliabiliteten i Liungmans (1993) studie samt 
validiteten i förhållande till vår studie då den mäter associationer rent generellt. Vidare skulle 
detta kunna stärka den egna studien då vi, genom detta resonemang, kan anta mönstrets 
utförande för trianglarna som acceptabel utan någon större negativ inverkan på validiteten 
och reliabiliteten i undersökningen.  
 
Utifrån detta kan även könsfördelningen i Cheskins experiment vara av intresse att veta. 
Dock är denna siffra endast spekulativ då studien utgått ifrån en beskrivning från en 
sekundärkälla, i form av ett litterärt verk skriven av Hine (1995). I den beskrivs Cheskins 
resultat, att 80% av respondenterna föredrar cirklar över trianglar vilket med tanke på 

42 



 

undersökningens resultat skulle kunna ha påverkats av en övervägande del kvinnor i 
undersökningen som vilka påvisats ha ett större intresse för cirklar (Hine, 1995). Denna 
spekulation stärks genom tabell 4.2 samt 4.3 då dessa stärker att det finns ett samband mellan 
association och form.  
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel dras studiens egna slutsatser och resonemang kring både de studerade 
teorierna i referensramen samt kring den egna undersökningen som genomförts för att testa 
dem. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfråga 

Utifrån de teorier som studerats samt den undersökning som utförts, har en rad spekulationer 
och slutsatser dragits om huruvida teorierna kan accepteras i förhållande till resultatet som 
kan utläsas från undersökningen. Det kan anses svårt att reproducera ett givet experiment som 
genomförts för närmare 90 år sedan då både samhället och respondenterna har förändrats en 
hel del. I dagens samhälle kan de associationer som gällde då, ha helt den motsatta betydelsen 
idag då stereotyper och normer håller på att suddas ut; specifikt de könsstereotyper som kan 
ha en avgörande roll i denna studie. Pojke ska inte nödvändigtvis associeras med blått och 
flicka med rosa, samhällets yngre generation resonerar istället om könsneutrala färger och att 
bryta de normativa trender som hängt med sedan länge. Att använda sig av 
förpackningsmönster för att manipulera könen till att välja en produkt över en annan blir 
därför allt svårare. 
 
Påverkar förpackningsmönstret köpbenägenheten och doftupplevelsen av den faktiska 
produkten? 
 
Resultatet tyder på att förpackningsmönstret inte genererar någon köpbenägenhet hos män 
eller kvinnor gällande högengagemangsprodukter. Inte heller gick det att finna något 
samband i att män och kvinnor är mer köpbenägna kring cirkulära mönster jämfört med 
triangulära. Betydelsen av att känna ett behov innan köp har upptäckts avgörande för att 
generera köpbenägenhet hos konsumenten, vilket försvårar möjligheterna för företag att 
manipulera kunden genom en vacker förpackningsdesign. Ett cirkulärt mönster anses inte 
kunna generera högre köpbenägenhet gällande högengagemangsprodukter då köpprocessen 
påbörjas redan innan konsumenten kommer i kontakt med förpackningen. Inte heller fanns 
något samband i att den triangelformade förpackningen skulle förklara motsatsen. Då 
resultatet tydde på hög skepticism där köpbenägenheten var relativt låg hos samtliga 
respondenter, kan detta detta förklaras genom att ett behov ännu inte bildats.  
 
Även det faktum att studien testades på unisexparfymer kan förklara den låga köpbenägenhet 
som uppvisats. Det är svårt att avgöra huruvida doften i sig självt påverkat respondenterna då 
skribenterna till undersökningen ej har någon förkunskap om doft och dess uppbyggnad utan 
utgick från vad som skulle uppfattas så neutralt som möjligt. Respondenterna kan ha upplevt 
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doften tillhöra det andra könet, eller varit för likt hur de förknippar en doft med det motsatta 
könet. Detta skulle då kunna vara en bidragande faktor tillsammans med den tidigare nämnda 
gällande deras bristande behov just där och då. 
 
Summan av kardemumman är att hypotes 1A och 1B förkastas både med resultatet från 
undersökningen i ryggen, likväl som analys och eget resonemang. Konstaterandet är att 
resultatet tydde på att förpackningsmönstret inte är bidragande till en ökad köpbenägenhet 
gällande högengagemangsprodukter. Därför vi även konstatera att företag ej ska förlita sig 
uteslutande på att använda förpackningsmönster som en strategi för att öka företagets 
försäljningsintäkter.  

 
Vidare har vi spekulerat kring huruvida konsumenten upplevt förpackningsmönstret, samt hur 
detta projiceras till produkten och dess doft. 
 
I enighet med vad som konstateras om associationer i analysen är hypotes 2A och 2B, om 
vilka begrepp som associeras med vilken form, accepterad då en signifikans visats föreligga 
genom experimentet. Dock har vi valt att se denna acceptans som endast delvis sann. Detta då 
vi har en kritisk syn på utförandet av enkät och urval. Vi menar att det finns en risk att 
resultatet kan ha blivit snedvridet av det faktum att respondenterna valdes utefter vilken cell 
som skulle fyllas för att uppnå en godkänd undersökning med 30 respondenter á undersökt 
cell. Hade respondenterna valts från ett antal olika platser, samt att alla de som var 
intresserade fick närma sig på egen hand, oberoende av cell, tror vi att populationen kan ha 
sett annorlunda ut och därmed gett ett annat resultat.  
 
Samtidigt som populationen kan ha haft en viss inverkan på studien idag, kan denna tänkas 
eskalera och ge ett helt annat resultat i framtiden. Vi tror att kulturella skillnader och normer 
kommer få en allt mer markant inflytande på hur respondenters uppfattning och hur de väljer 
att ge svar på tal. I dagens samhälle har könsstereotyper relativt tydliga beskrivningar vilket 
kan ha påverkat svaren respondenterna gett. Detta då frågeformuläret kan ha manipulerat 
deras uppfattning då de sett ordet feminint och valt ord som de associerar med feminint 
istället för formen och doften. 
 
Utifrån detta resonemang skulle marknadsförare behöva göra en genomgående analys av 
samhället och segmentets kultur och normer för att förstå vilka mönster, former och färger 
som ska prägla produktens utförande. Det kan röras om små detaljer som kan tolkas 
annorlunda i framtiden gentemot hur de gör för tillfället. Därför kan teorin inte garanteras 
vara giltig eller sann att använda i framtiden. En cirkels effekt på konsumentens tyckande då, 
behöver inte vara likgiltigt med tyckandet om några år. En cirkel kan antas associeras med 
feminint idag, men i framtiden kan den symbolisera bägge könen, eller inget alls.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet tyder på att det finns ett samband mellan förpackningsmönster och de associationer 
som konsumenten förknippar dofter med. Trots en accepterad hypotes väljer vi dock att 
förhålla oss kritiskt till detta resultatet. Detta på grund av utförande av experiment och 
enkätundersökning. Vidare undersökning krävs därför för att konstatera att det finns ett 
samband mellan dessa variabler. Förslagsvis skulle en kvalitativ djupintervju kunna göras i 
avseende att mer djupgående studera deras uppfattningar gällande olika mönster. Likaså hade 
det varit av intresse att studera om andra mönster har en annan påverkan på människans olika 
sinnen. Att genomföra ett mer omfattande experiment med fler par-uppsättningar av olika 
dofter skulle likaså kunna generera fler intressanta slutsatser. Genom att jämföra en blommig 
parfymdoft med en citrusdoftande parfym kan eventuella olikheter i uppfattningen av 
doftupplevelsen därigenom lättare definieras och ett samband lättare tydas.  
 
Eftersom Cheskins teori om att cirklar genererar mer köpbenägenhet än trianglar förkastades, 
vore det av intresse att studera om attraktionen till ett visst förpackningsmönster grundar sig 
utifrån vilket kön individen tillhör. Genom att låta samma individ testa samma doft fast i 
olika förpackningar, kan eventuella olikheter skildras där samband kan visa att män föredrar 
trianglar och kvinnor föredrar cirklar. Eftersom vår studier visar på att cirkeln associeras med 
kvinnliga drag, medan triangeln associeras med manliga drag, kan män och kvinnor antas 
vara mer köpbenägna till den doft som associeras till det kön de tillhör. Beroende på de svar 
som tillkommer utifrån studien, vore det av intresse att vidare undersöka om uppfattningen av 
dofter formas utefter den kultur och de normer som finns i samhället. Då observationer från 
denna studie antydde på att kulturen och normen kan haft en inverkan på svarsalternativen, 
vore det intressant att undersöka om denna hypotes stämmer.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Frågeformulär enkätundersökning

 

Enkätundersökning - Parfymer 
 
Vi är två studenter som studerar Internationell Marknadsföring på Högskolan i Halmstad. Vi 
gör en undersökning för vår kandidatuppsats och skulle uppskatta om ni bidrog i denna enkät.  
All information är anonym och kommer endast användas i vetenskapligt syfte. Alla frågor är 
obligatoriska att svara på och ingen information kommer att sparas eller spridas utan används 
enbart i syfte för vår undersökning.  
 
 
Enkätfrågor 
 
 
Personuppgifter: 
 
1. Kön 

❏ Kvinna 
❏ Man 
❏ Annat 

 
 
2. Ålder 

❏ 1-25 
❏ 26-50 
❏ 51-75 
❏ 76< 

 
 
 
Doftupplevelse: 
 
3. Beskriv den doft ni upplever med tre ord:_______________________________________ 
 
 
4.  Vad är oddsen att ni skulle köpa parfymdoften? 
 
Mycket liten chans  1       2       3       4       5  Mycket stor chans 
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5. Ringa in de tre ord som bäst beskriver er doftupplevelse: 
 
skarpt      sött      starkt      blommigt      svagt      maskulint      aggressivt      feminint 
 
 
 
Tack för ditt deltagande 

 
 
 
Bilaga 2. Förpackningsmönstret som användes i experimentet. 
 

 
Triangelmönster Cirkelmönster 
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