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Sammanfattning 
 
De globala miljöförändringarna kan inte längre förnekas, vilket skapat fler kritiska 
konsumenter, som ställer högre krav på företag att ta mer ansvar för sin produktion och 
förpackningar pekas ut som en stor miljöbov. Förpackningarnas fundamentala roll att 
skydda produkter under frakt har nu förändrats och förpackningar har gått till att vara 
återvunna, återanvändningsbara eller obefintliga. Paketeringen beskrivs inom 
marknadsföringsfältet som en viktig kommunikationskanal och många varumärken är 
inte villiga att ge upp denna fördel genom att totalt förändra dess utseende. Denna studie 
tar ansatsen att öka förståelsen för hur en ny typ av miljövänlig paketering; nakna 
produkter och återanvändningsbara förpackningar inom skönhetsindustrin, påverkar 
varumärkets image. Anledningen att detta område uppfattas som intressant utgår från att 
konsumenter får en positiv känsla av att agera miljövänligt men trots detta inte väljer de 
miljövänliga alternativen, vilket indikerar ett attityd- och beteendegap. Studiens syfte är 
därmed att öka förståelsen för hur företag inom skönhetsindustrin ska utforma alternativa 
förpackningslösningar på ett sätt som utvecklar varumärkets image. 
 
Denna studie har därför haft som avsikt att besvara problemformuleringen: 
Hur påverkar alternativa förpackningslösningar varumärkets image? 
 
Tidigare forskning visar att förpackningen är en bidragande faktor till den image, som 
varumärken uppfattas ha och att miljöarbete gynnar imagen positivt. Däremot så har få 
studier gjorts på hur miljövänliga förpackningar påverkar imagen. Tidigare forskning, 
som har genomförts inom matindustrin, konstaterade att minskningen av överpaketering 
är skadligt för varumärket men att liknande studier bör göras inom andra 
produktkategorier. Denna studie tar avstamp från tidigare studiers rekommendation om 
att undersöka andra produktkategorier. Skönhetsföretaget Lush har i dagsläget börjat 
introducera alternativa förpackningar och har därför använts som exempelföretag.  
 
Forskningsfältet om hur alternativa förpackningar påverkar varumärket uppfattas som 
bristfälligt och det krävs mer kunskap för hur de påverkar varandra. Studien har därför 
tagit en kvalitativ forskningsansats och både djupintervjuer och kartläggningsövningar 
har genomförts. Studiens genomförande har tagit etiska riktlinjer i beaktning.  
 
Studien bidrar till en förståelse för hur alternativa förpackningar påverkar 
varumärkesimagen, samt hur de kan användas för att utveckla varumärket. 
Fortsättningsvis så presenteras potentiella lösningar till de problem som alternativa 
förpackningar kan medföra. En väsentlig del av detta är associationer om att 
konsumenterna uppfattar alternativa förpackningslösningar som mer ohygieniska än 
traditionella. Denna hygienaspekt leder därmed till ett forskningsbidrag som till 
författarnas kännedom inte har återfunnits i tidigare studier. Slutligen har det 
forskningsgap som beskrivits täckts men behöver fortsatt forskning.  
 
 
Nyckelord: brand image, brand management, consumer, packaging, sustainability.   
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Begreppsförteckning 
 
Alternativ förpackning: Förpackningar som är återanvändningsbara för konsumenten 
och/eller produkter som säljs utan förpackning. 
 
Förpackning: De förpackningar som exponeras mot slutkunderna och är direkt 
omslutande av produkten. 
 
Nakna produkter: Produkter helt utan förpackning. 
 
Skönhetsprodukter: Rengöring, vård och sminkning av hud och hår. 
 
Traditionella förpackningar: Förpackningar som anses vara normativa enligt 
allmänheten. 
 
Återanvändningsbara förpackningar: Förpackningar som kan återanvändas när 
produkten i sig tar slut. 
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1. Inledning 
De globala miljöförändringarna kan inte längre förnekas, vilket skapat fler kritiska 
konsumenter, som ställer högre krav på företag att ta mer ansvar för sin produktion. Inom 
EU har det beslutats om 17 gemensamma hållbarhetsmål (Globala målen, 2015), varav 
svenska konsumenter upplever “ansvarsfull konsumtion och produktion” som det 
viktigaste (Elvingsson et al., 2018, s. 7). Trots detta finns det ett tydligt gap i att 
konsumenterna inte lever som de lär. Målgruppen millennials är ett gott exempel på detta, 
då de ses som både den mest konsumtionsorienterade och köpstarka generationen 
samtidigt som de har en önskan att agera miljövänligt (Sullivan & Heitmeyer, 2008, s. 
285; Naderi & Van Steenburg, 2018, s. 4). Millennials kan definieras på olika sätt men 
denna studie använder sig av individer födda mellan 1977 och 2000 (Millennial 
Marketing, 2019). För att kunna fortsätta konsumera, krävs det högre krav på att 
produktionen är hållbar, varav förbudet mot engångsförpackningar är ett tydligt steg i rätt 
riktning (European commission, 2018). Förbudet mot engångsförpackningar ställer allt 
större krav på att företag utvecklar allt fler alternativa förpackningslösningar (Europeiska 
kommissionen, 2018).  
 
För att tydliggöra vad som menas med en miljövänlig förpackning, används Ottman et 
al.s (2006, s. 24) definition; ‘‘although no consumer product has a zero impact on the 
environment, in business the terms ‘green product’ or ‘environmental product’ are used 
commonly to describe those that strive to protect or enhance the natural environment by 
conserving energy and/or resources and reducing or eliminating use of toxic agents, 
pollution, and waste.’’. Med denna definition i grunden, definierar denna studie 
alternativa förpackningslösningar som produktinnovation, där produkten utvecklats för 
att klara sig helt utan förpackning, samt produkter där konsumenten eller företaget 
erbjuder en återanvändningsbar förpackningslösning. Det finns olika typer av 
förpackningar och de som diskuteras i denna studie, är de förpackningar som exponeras 
mot slutkunderna och är direkt omslutande av produkten. 
 
Forskningen kring förpackningar görs i stor utsträckning om matprodukter, då detta är en 
typisk lågengagemangsprodukt (Underwood, 2003; Jönzén et al., 2005; Silayoi & Speece, 
2007; Laforet, 2011; Gelici-Zeko et al., 2013; Andersson & Bergström, 2016; Wästlund 
et al., 2018; Valerius & Wolf, 2018). Konceptet med att minska 
förpackningsanvändningen inom matindustrin är inte heller någonting nytt, då kunden i 
utvalda mataffärer kan köpa torra produkter på lösvikt och kan välja exempelvis 
grönsaker, som inte är inplastade. Enligt Lindh et al. (2016, s. 19) domineras svenska 
konsumenters hållbarhetsoro kring förpackningars olika material. Tanken att köpa en 
produkt, som har en alternativ förpackning, ligger inte lika nära inom andra områden idag 
men det kommer fler och fler alternativ inom andra branscher.  
 
Likt matindustrin, ökar produktutvecklingen i många andra branscher, exempelvis inom 
skönhetsbranschen. Detta observeras genom skönhetsprodukters ökade exponering i 
bilder och filmer i media. Skönhetsprodukter är ett annat ord för kosmetikaprodukter och 
definieras som rengöring, vård och sminkning av hud och hår (Nationalencyklopedin, 
u.å.). Allt fler företag inom denna bransch ställs inför utmaningar om att uppfylla de 
medvetna konsumenternas allt högre krav kring hållbarhet. Ett företag som är i framkant 
av produktutveckling gällande både alternativa förpackningar och förpackningsfria 
produkter är märket Lush, Fresh Handmade Cosmetics. Detta är ett företag, som verkar 
inom skönhetsbranschen och har produkter med endast naturliga ingredienser inom 
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kategorier som hårvård, hudvård och kosmetik. Sedan över 20 år tillbaka har företaget 
ständigt jobbat med alternativa förpackningslösningar med intentionen att reducera 
plastanvändningen (Letten, 2019). Företaget har i många år erbjudit sina konsumenter 
återanvändningsbara förpackningar. Lush används därför som ett exempel i denna studie 
på hur skönhetsindustrin kan utveckla sina förpackningslösningar inom 
skönhetsbranschen. Utvecklingen för Lush har idag gått så långt att de hittills öppnat tre 
butiker runt om i världen som är helt förpackningsfria. Dessa butiker kallas Lush Naked 
Shops. Här hittar man produkter, som är tillverkade på ett sådant sätt, att de inte kräver 
någon som helst omslutning för att kunna köpas eller konsumeras. Enligt Lush själv är 
förpackningsfria butiker bara början på vad de tror kan hända i framtiden (Letten, 2019), 
och Mintel (2018) stödjer denna framtidsvision.  
 
Förändring av ett varumärkes förpackning är dock inget som kan göras utan en tydlig 
bakomliggande tanke. Förpackningen har en stor betydelse för konsumenters val av 
produkt i butik (Clement, 2007, s. 918). Förpackningen är en produkts sista 
kommunikationskanal och en källa till kundernas associationer till varumärket (Keller, 
2013, s. 166). År 2003 konstaterade Underwood att paketering, fram till dess, aldrig hade 
undersökts som en större bidragande faktor till skapandet av brand image (Underwood, 
2003, s. 62). Underwood (2003, s. 73) studerade, likt många tidigare, matvaror men 
rekommenderade att fler produktkategorier som kosmetika skulle undersökas. Sedan 
Underwoods publicering har 445 artiklar refererat till hans studie (Google Scholar, 
2019d) varav ingen, till vår kännedom, har undersökt kosmetikaprodukter. Genom ett 
stickprov av dessa artiklar konstateras att ingen av dessa har studerat vilken påverkan som 
elimineringen av paketering eller användandet av återanvändningsbara förpackningar har 
på varumärkets image inom skönhetsindustrin.  
 
Idag finns det till författarnas kännedom få studier som berör förpackningens påverkan 
på varumärket (Underwood, 2003, s. 62; Pantin-Sohier, 2009, s. 53) och ännu färre, som 
berör ämnet om alternativa förpackningslösningar (Monnot et al., 2019, s. 356). Detta 
leder fram till denna studies fokus på hur alternativa förpackningslösningar påverkar 
varumärket och hur företag bör agera i ett samhälle, som går mot alternativa 
förpackningslösningar, med skönhetsindustrin som utgångspunkt istället för den 
traditionella produktkategorin matvaror 
. 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Hållbarhet som katalysator 

Problematiken med engångsförpackningar och då främst plast, är att de idag en erkänd 
miljöbov. EUs mål är att alla plastförpackningar ska vara återvinningsbara 2030, vilket 
är om endast 11 år. Användningen av plast är en naturlig del av de flesta sektorer idag 
och beräknas generellt ha fördubblats inom 20 år. Idag hamnar 13 miljoner ton av 
förbrukade förpackningar och produkter i haven, vilket är fyra procent av den globala 
produktionen. För att nå målet, ligger ett stort ansvar hos både konsumenter och företag 
i ett förändrat användarbeteende, samt mer innovativa produkt- och 
förpackningslösningar. (Europeiska Kommissionen, 2018). 
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Marknadsbyrån Mintel förutspår, att Zero-Waste rörelsen kommer att kraftigt påverka 
skönhetsindustrin under 2019, med en fortsatt ökning de kommande 10 åren (Mintel, 
2018, s. 24). Zero-Waste är ett begrepp som används inom flera områden och essensen är 
att en produkt blir omdesignad för att kunna återanvändas eller att helt användas upp, så 
att inga restprodukter påverkar miljön (Zero Waste Europe, u.å.). De menar, att 
konsumenterna vill skapa en Zero-Waste-livsstil för att förstärka sitt miljötänk, spara 
pengar och att konsumenter uppfattar dessa produkter som mer naturliga och hälsosamma 
(Mintel, 2018, s. 23). Fortsättningsvis så menar de att skönhetsvarumärken måste ta 
ställning, för att överhuvudtaget vara aktuella alternativ inom en snar framtid (Mintel, 
2018, s. 7). 
 
Generationen millennials beskrivs ha kunskapen, motivationen och den sociala 
medvetenheten för att agera för förändringen till en miljövänligare värld (Naderi & Van 
Steenburg, 2018, s. 21). Köpbeteendet beskrivs som rationellt och själviskt, där det 
miljövänliga beteendet enbart är påtagligt, när behov som självuppfyllelse, image och 
social bekräftelse uppfylls (Griskevicius et al., 2010; Lee, 2008; Naderi and Strutton, 
2014, 2015; refererad i Naderi & Van Steenburg, 2018, s. 18). För att attrahera 
målgruppen, behöver varumärket lyfta fram värdet i sitt miljövänliga alternativ, så som 
hur mycket pengar konsumenten sparar eller att det är bättre för hälsan (Naderi & Van 
Steenburg, 2018, s. 19; Mintel, 2018, s. 22). 
 
Sustainable Brand Index officiella rapport (Elvingsson et al., 2018, s. 5) konstaterar att 
företag i högre grad agerar hållbart jämfört med konsumenter. När företag tar ställning 
till att agera miljövänligt och kommunicerar detta till konsumenterna, stärks deras 
varumärkes värde (Grubor & Milovanov, 2017, s. 81). Detta kan förklaras av många 
faktorer, dock är det essentiella i argumenten att det påverkar konsumenternas 
associationer till företaget. Grunden till att företag väljer att agera mer miljövänligt, när 
det kommer till förpackningar, är antingen att möta kundefterfrågan, minska sin 
produktionskostnad eller att öka sin vinst (Kassaye, 2001, s. 452; Dangelico & Pujari, 
2010, s. 480). 
 

1.1.2 Förpackningen i fokus 

Förpackningens syfte för produkter har genom åren förändrats, från att endast fylla 
praktiska behov, till att vara ett viktigt verktyg för själva promotionen av produkten 
(Keller, 2013, s. 164). Förpackningar är det som omsluter produkter, exempelvis 
behållare (Keller, 2013, s. 164). De fyller många olika funktioner och genom 
förpackningen kan företag få konsumenter att identifiera varumärken, tillgodose sig 
information om produkten, förenkla förvaringen och skydda produkten (Keller, 2013, s. 
164; Rundh, 2005, s. 682). Allt fler krav ställs även på företag gällande förpackningars 
utformning. Enligt Wallerius (2007) grundas konsumenters köp till 60 procent på 
synintrycket från förpackningen i sig. Förpackningarna har en fördel i butiken om de har 
en attraktiv design, vilket styrs genom färg, form, text, material och storlek (Keller, 2013, 
s. 166).  
 
Genom att konkurrensen ökar på allt fler marknader, har företag och varumärken tvingats 
hitta nya sätt att marknadsföra sina produkter. Ett av de viktigaste och mest effektiva 
sätten har visat sig vara genom produktens förpackning (Keller, 2013, s. 167; Rundh, 
2005, s. 682-683). Förpackningen har därmed fått en viktig roll i att differentiera 
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produkten i butikshyllan genom att agera den sista marknadsföringskanalen (Raheem et 
al., 2014, s. 131). Förpackningen i sig kan skapa associationer till varumärken, påverka 
känslor genom färg och form, samt påverka konsumentens slutgiltiga köpbeteende 
(Keller, 2013, s. 166). Att förpackningen har stor påverkan på konsumenters köpbeslut är 
något tidigare forskning är enade om (Clement, 2007, s. 918).  
 
Tidigare forskning har visat vilken förödande konsekvens en misslyckad produktdesign 
kan ha för ett varumärke (Lee et. al., 2010, s. 491). Ett välkänt exempel på en misslyckad 
ny produktdesign är Tropicanas “Pure Premium Orange Juice”. Deras nya förpackning 
resulterade i en försäljningsförlust på cirka 30 miljoner dollar, då konsumenterna inte 
längre kände igen produkten (Lee et. al., 2010, s. 490-491). Ett, till motsatsen, lyckat 
förpackningsbyte, kan presenteras av Kleenex. Kleenex ändrade sin traditionella 
rektangulära förpackning till en oval form och dubblerade sin försäljning jämfört med 
sommaren innan (Pantin-Sohier, 2009, s. 53). Detta bevisar förpackningens betydelse för 
varumärkenas framgång i butikshyllorna. 
 
En ytterligare funktion, som under de senaste åren fått stor betydelse för förpackningens 
syfte, är återvinningsaspekten (Rundh, 2005, s. 671). Detta har lett till att allt fler 
varumärken uppdaterar sin produktdesign utifrån miljöaspekter, exempelvis byte av 
material från plast till papper, något som leder in på denna studies syfte. Som tidigare 
exempel visar, rör sig allt fler företag inom både matindustrin och skönhetsindustrin mot 
alternativa förpackningslösningar eller förpackningsfria produkter. Som tidigare nämnts, 
har företaget Lush redan kommit en lång bit på denna väg. När det kommer till förlorandet 
av förpackningens informationssyfte, har de skapat en AI-teknologi, som gör att 
konsumenter i butiken kan scanna hela produkten via sin smartphone, för att få upp 
information om produkten samt för att komma till ett bibliotek fullt med litteratur om 
plastanvändning, Zero-Waste och plasten i haven (Letten, 2019). Detta är för att de önskar 
föra hållbarhetsdiskussioner vidare, för att öka medvetenheten kring ämnet (Letten, 
2019). Utöver informationssyftet finns det många aspekter kvar, som påverkas av 
förpackningen och frågan är hur företag ska ersätta dessa. 
 

1.1.3 Varumärkets betydelse  

Konsumenternas syn på ett varumärke blir allt mer erkänt för att vara en essentiell tillgång 
för företag, då det resulterar i kundlojalitet, igenkänning, och större vinster för företag. 
Det finns många aspekter, som påverkar värdet av varumärket. Sedan mitten på 1900-
talet har varumärkets värde efterforskats och påvisats ha stor betydelse för ett företags 
framgång (Grönroos, 2015, s. 301). Trots det ökade intresset inom varumärkesforskning, 
exempelvis i hur man skapar och tar hand om framgångsrika varumärken, finns det många 
glapp i forskningen. Företag själv kan inte direkt påverka ett varumärkes image, utan det 
är konsumentens syn på ett varumärke som definierar dess värde (Keller, 1993, s. 8; 
Grönroos, 2015, s. 301). Detta värde definieras av konsumentens handlingar, tankar och 
känslor i koppling till varumärket (Keller, 1993, s. 2). Konsumenter kommer till 
mestadels enbart ihåg tydlighet och differentiering (Keller, 2001, s. 17).  
 
Hur kunder upplever ett företags image, har stor betydelse för hur de uppfattar varumärket 
som helhet (Keller, 1993). De faktorer som påverkar konsumenternas syn på varumärket, 
är kopplade till associationer, som de byggt upp i relation till andra varumärken och egna 
erfarenheter. Associationerna kan vara kopplade både till emotionella och fysiska attribut 
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(Keller, 1993, s. 4). Hur konsumenten minns associationerna, bygger på hur de uppfattar 
dem som fördelaktiga, hur starka och hur unika de är (Keller, 1993, s. 5-6). Själva 
produkten i sig är något som kan skapa associationer men även användningstillfället, 
priset och förpackningen av en produkt (Keller, 1993, s. 4). För många produkter är det 
inte produkten i sig som konsumenter kommer ihåg utan snarare utseendet på 
förpackningen (Keller, 2013, s. 167). Exempel på detta är Coca-Colas glasflaskor, 
Carlsbergs gröna flaskor, Batistes torrschampo, Head & Shoulders form på 
förpackningen och Lushs svarta burkar. Förpackningen av en produkt beskrivs ibland 
inom litteraturen som ett potentiellt femte “P” (Keller, 2013, s. 167). Detta antagande är 
ingenting som hittills forskats kring i koppling till varumärken och det är därför ett 
mycket intressant forskningsområde. 
 

1.1.4 Köpbeteende för skönhetsprodukter 

Paketering fyller, som tidigare nämnts, ett antal olika funktioner för kunden; tillgodose 
information, estetiskt tilltalande, skydda produkten och förvara produkten i hemmet 
(Keller, 2013, s. 164; Rundh, 2005, s. 682). För att kunna förstå vilka förutsättningar 
produktförpackningen har för att göra intryck på konsumenten, krävs det en diskussion 
om konsumentens beteende, när de ska köpa skönhetsprodukter. Vid en jämförelse av 
antalet artiklar på Google Scholar så kan det observeras att det finns 87 000 artiklar med 
köpbeteendet för skönhetsprodukter som sökord (Google Scholar, 2019b) medan det 
finns 530 000 artiklar för matprodukter (Google Scholar, 2019c). Denna jämförelse är av 
betydelse på grund av att studier inom paketering ofta är gjorda inom matindustrin 
(Monnot et al., 2015; Lindh et al., 2016; Wang, 2017; Wästlund et al., 2018). 
 
Junaid et al. (2013, s. 207) har studerat köpbeteende av kosmetikaprodukter i Indien och 
konstaterar bland annat, att konsumenter föredrar att köpa sina produkter i avsedda 
märkesbutiker. Denna studie utgår enbart från att respondenterna kan köpa 
skönhetsprodukter i varumärkets egen butik på grund av att Lush inte använder sig av 
återförsäljare. Detta innebär, att förpackningen inte har som funktion att särskilja sig från 
andra varumärken i butikshyllan. De studier, som är gjorda på matvaror, har oftast detta 
som en avgörande faktor, då de ses som lågengagemangsprodukter (Underwood, 2003, s. 
66). Avgränsningen att konsumenterna handlar i företagets egna butik, genererar 
antagandet att dessa vill fylla ett symboliskt behov och förstärka sin image genom att 
konsumera produkter som stärker deras egen identitet (Junaid et al., 2013, s. 208). Trots 
att det kan generaliseras inom en produktkategori vilket behov som fylls så är detta ändå 
individuellt och påverkar de associationer som skapas (Aaker, 1996, s. 111). Vidare så 
antas konsumenterna uppvisa ett högre engagemang för skönhetsprodukter än för 
matvaror vilket gör att köpbeteendet enligt Hoyer et al. (2013, s. 47) indikerar på att 
konsumenten lägger mer energi på köpbeslutet. 
 

1.2 Syfte 
Studiens syfte grundar sig i att undersöka ett observerat fenomen för att skapa teoretiska 
riktlinjer kring en föränderlig värld. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur företag 
inom skönhetsindustrin ska utforma alternativa förpackningslösningar på ett sätt som 
utvecklar varumärkets image. 
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1.3 Problemområde och problemformulering 
Med ökade krav på minskad användning av engångsförpackningar och mer medvetna 
konsumenter, drivs marknaden mot mer miljövänliga produkt- och 
förpackningsinnovationer. Med tanke på den stundande Zero-Waste rörelsen, måste 
produkterna uppfylla krav på att alla delar ska ha ett tydligt syfte och inga resurser ska gå 
till spillo. Det är däremot inte helt problemfritt för varumärken att göra drastiska 
förändringar i sitt utseende på grund av den starka kopplingen till deras image och därmed 
formuleras problemformuleringen; 
 
Hur påverkar alternativa förpackningslösningar varumärkets image? 
 

1.4 Kunskapsbidrag 
Som tidigare presenterats, finns det idag många studier om vad som är viktigt för att vårda 
sitt varumärke. Samtidigt finns det många studier om förpackningsdesignens betydelse 
för konsumenters beteende i situationer, där de inte är villiga att lägga ner allt för mycket 
energi på ett beslut. Kopplingen mellan varumärkens image och förpackning är sedan 
länge dragen av Keller (1993, s. 7) men har inte vidare blivit efterforskad, och därmed 
finns det ett behov inom forskningen att täcka detta område. Detta gap inom forskningen 
är speciellt intressant, då förpackningens roll idag har förändrats till att bli återanvänd, 
återvunnen eller obefintlig. 
 
Tidigare forskning kring överpaketering har gjorts. Monnot et al. (2019) genomförde en 
studie på hur konsumentens köpintention ändrades av en minskning av överpaketering. 
Överpaketering är enligt Monnot et al. (2019, s. 355), den förpackning som inte är direkt 
omslutande av produkten utan den förpackning som omsluter den redan förpackade 
produkten. Överpaketering är vanligt inom många industrier och denna studie kommer 
att undersöka en ny typ av överpaketering i form av en minskning av den direkt 
omslutande förpackningen. 
 
Forskning kring miljövänliga varumärken har till mestadels gjorts i Asiatiska länder, där 
attityder och praktik ofta skiljer sig från europeiska länder. Därmed rekommenderas det 
att göra liknande studier i Europa (Olsen et al., 2014, s. 134). Sverige ses som ett land, 
som har kommit långt i miljöarbetet och är därför ett intressant land att observera. 
 
Den praktiska relevansen av studien presenteras i det gap, som finns mellan konsumenters 
attityder och beteende kring miljövänliga produkter. Marknadens utveckling rör sig mot 
en allt mer hållbar produktion och konsumtion, vilket innebär att företag behöver utveckla 
sina produkter ytterligare utifrån yttre krav. Som Mintel (2018) förutspår, kommer smarta 
förpackningslösningar vara ett krav, för att bibehålla ett lyckat varumärke, inom fem till 
tio år. Det kommer därmed krävas, att företag skapar hållbara förpackningslösningar utan 
att förlora andra aspekter av produktens praktiska drag och igenkänningsfaktorer. Denna 
studie kommer därmed bidra med riktlinjer för att underlätta denna förändringsprocess. 
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2. Teoretisk metod 

2.1 Val av ämne 
Studien har sin grund i författarnas delade intresse för varumärkesutveckling och 
hållbarhet. Vi har under tidigare studier på Umeå Universitet läst kurser inom 
marknadsföring, vilket har lagt grunden till intresset av att fördjupa kunskaperna inom 
varumärkesutveckling. Handelshögskolan vid Umeå Universitet har inkluderat hållbarhet 
i alla moment av utbildningen och det har ökat vårt hållbarhetsintresse. Vi valde därför 
att fokusera på hur varumärken kommer att påverkas av de mer hållbara lösningar, som 
vi idag rör oss mot. Ett delat intresse för produktdesign finns också, vilket grundar sig i 
vårt intresse av estetiskt tilltalande produkter i privatlivet. Förpackningar anses vara en 
stor miljöbov (Europeiska kommissionen, 2018) och vi anser det därför vara ett relevant 
sätt att sammankoppla marknadsföring, produktinnovation och hållbarhet. Anledningen 
till att studien riktar sig mot skönhetsbranschen, är att vi observerat en tydlig förändring, 
likt den i matindustrin. Detta kopplat till varumärkets betydelse, det ökade utbudet och 
uppmärksammande av och kring organiska och miljövänliga produkter. Vi är dessutom 
båda vana användare av produktkategorin skönhetsprodukter och är pålästa i ämnet.  
 
Att Lush valdes att användas som exempelföretag är för att företaget ligger i framkant 
med införandet av alternativa förpackningslösningar samt nakna produkter inom 
skönhetsindustrin. Vi ansåg det gynnsamt för studien att ge respondenterna möjligheten 
att få se konkreta exempel på dessa produkter. Detta gjorde Lush till ett passande företag 
då de har produkter som redan är lanserade på marknaden, och därmed tillgängliga för 
oss att använda i studien. 
 

2.2 Förförståelse 
Studiens författare studerar Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service 
Management, vilket ger en bred grund av förkunskaper inom ämnen som marknadsföring 
och beteendevetenskap. Under de två första åren på universitetet, delar vi samma 
förkunskaper utifrån de teoretiska kurser vi läst, vilket kan innebära en begränsning men 
eftersom vi därefter läst olika kurser, anser vi att det täcker en bredare förförståelse. För 
att studien ska vara lättläst, kommer vi att tydligt förklara de begrepp, som för oss kan 
vara självklara. Detta för att skapa en tydlig studie. 
 
På kandidatnivå har Gammelgård studerat Service Marketing, Marketing Ethics and 
Sustainability C, vilket bidragit till en djupare kunskap inom kommunikation och 
konsumentbeteende i en värld som rör sig mot hållbara alternativ. Grundström studerade 
på kandidatnivå Social and Environmentally Entrepreneurship C och Organizational 
Design C, vilket bidrar till förståelse av hållbara alternativ av produktutveckling och 
företagande. På magisternivå kan man påstå att vi bytte inriktning med varandra, då 
Gammelgård fördjupade sig inom Strategic Business Development D medan Grundström 
studerade Marketing and Brand Management vid Norges Handelshøyskole.  
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2.3 Vetenskaplig ansats 
I den vetenskapliga forskningen finns det två paradigm, som bestämmer hur studier ska 
utformas och dessa benämns som positivism och interpretivism. Paradigmen baseras på 
människors filosofier och uppfattningar om världen och kunskap (Collis, 2014, s. 43). 
Positivism baseras på uppfattningen att den sociala verkligheten är singulär och objektiv 
samt att den inte påverkas av genomförandet av studien (Collis, 2014, s. 43). Motsatsen 
benämns som interpretivism, vilket baseras på uppfattningen att den sociala verkligheten 
påverkas av genomförandet av studien, då den sociala verkligheten är subjektiv och 
flerfaldig (Collis, 2014, s. 44). Denna studie anser, att världen bygger på sociala 
konstruktioner och att studien kommer att påverkas både av författarnas tolkning av data, 
som samlats in, samt valet av respondenter och deras bild av verkligheten. Utifrån de två 
paradigmen finns det i sin tur antaganden om världen och kunskap, dessa benämns 
ontologi och epistemologi (Collis, 2014, s. 46). Inom båda dessa antaganden kommer 
studien att ha ett interpretivistiskt synsätt. Detta innebär, att det finns flera olika 
verkligheter och kunskaper, som är subjektiva och socialt konstruerade (Collis, 2014, s. 
46). Det finns därför ingen absolut sanning utan sanningen påverkas av berättaren, 
medverkande och mottagaren.  
 
Vidare finns det i sin tur två olika synsätt för förhållandet mellan teori och praktik och 
dessa två synsätt kallas deduktion och induktion (Bryman, 2018, s. 47). Den deduktiva 
metoden är oftast kopplad till positivism och kvantitativa angreppssätt, då den antar en 
sanning och utgår från befintliga teorier, för att applicera det på forskningen (Bryman, 
2018, s. 49). För att kunna generalisera resultatet i ett kvantitativt angreppssätt, behöver 
den insamlade datan, i den deduktiva metoden, ha ett tillräckligt stort urval. Motsatsen 
till deduktion kallas induktion (Bryman, 2018, s. 47). Den induktiva metoden är ofta 
kopplad till interpretivism och kvalitativa angreppssätt, då teori skapas utifrån de 
observationer och resultat forskningen får fram (Bryman, 2018, s. 49). Eftersom att vi har 
observerat en förändring i verkligheten utan att hitta stöd för detta i dagens forskning, har 
vi valt ett induktivt synsätt som genererar ett nytt teoretiskt bidrag. Däremot så är 
intervjuguiden grundad i teorier, och kodningen baseras på intervjuguiden, vilket ger 
studien deduktiva inslag. 
 

2.4 Forskningsstrategi 
Utöver de två olika synsätten inom den samhällsvetenskapliga forskningen, finns det även 
två olika tillvägagångssätt, en kvantitativ och en kvalitativ forskningsstrategi (Bryman, 
2018, s. 61). Kvantitativa metoder har ett deduktivt synsätt och tillämpar siffermässiga 
mätmetoder för att dra slutsatser om den sociala verkligheten (Bryman, 2018, s. 487). De 
baseras på hårddata som samlas in genom metoder som enkätundersökningar, vilka görs 
i konstlade miljöer (Bryman, 2018, s. 489). Kvantitativa metoder prövar befintlig teori 
och ger slutsatser, som kan generaliseras över den relevanta populationen utifrån urvalen 
(Bryman, 2018, s. 488).  
 
Kvalitativa metoder har ett induktivt synsätt och använder ord, istället för siffror, för att 
beskriva den sociala verkligheten (Bryman, 2018, s. 487). Forskningen baseras på 
deltagarnas uppfattningar och eftersom data samlas in genom intervjuer, har forskaren en 
nära relation till studien (Bryman, 2018, s. 487). Till skillnad från kvantitativa metoder, 
utformas teorier av den data som samlas in (Bryman, 2018, s. 488). Data i sig samlas in 
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genom metoder som djupintervjuer och fokusgrupper i människors naturliga miljö 
(Bryman, 2018, s. 488). Detta skapar en stor vikt på kvaliteten av den insamlade data och 
fokus bör inte läggas på kvantiteten utan på innehållet.  
 
Då vi har valt att generera förståelse för konsumentens tankar om varumärkens 
förpackningsförändringar, kommer vi att applicera en kvalitativ metod. Vi utgår från 
befintlig teori, för att skapa en uppfattning om tidigare forskning, som potentiellt skulle 
kunna likna situationen och för att skapa en relevans i studiens utformning. Vårt synsätt 
är induktivt och förhoppningen med studien är att kunna sammanställa en ny teori, som 
kan användas för den specifika situationen, som skönhetsföretag anses vara i idag. 
 
Vi tar även den kritik, som riktas mot kvalitativa studier, i beaktning under arbetets gång. 
Exempelvis kan kvalitativa studier anses vara för subjektiva, då författarna kan ha 
osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt samt ha svårt att förklara hur de drar 
slutsatser (Bryman, 2018, s. 484). Vi bemöter denna riskfaktor genom att förklara 
tankeprocessen vid analysen av data och bearbeta slutsatserna så djupgående som möjligt. 
Resultaten kommer generaliseras till teori då respondenter i intervjuer inte är 
representativa för en population i kvalitativa studier (Bryman, 2018, s. 485). 
 

2.5 Studiens perspektiv 
Studiens syfte är att öka förståelsen för hur företag inom skönhetsindustrin ska utforma 
alternativa förpackningslösningar på ett sätt som utvecklar varumärkets image. Detta gör 
att studien har ett företagsperspektiv, då den ökade förståelsen kan generera strategier om 
hur lansering av mer miljövänliga lösningar till förpackningar är möjligt, utan att påverka 
varumärkets image negativt. Varumärkets image är hur konsumenterna uppfattar ett 
företag genom de associationer de har (Keller, 1993, s. 3) och därför samlas data in från 
varumärkets användare och icke-användare. 
 

2.6 Val av teorier 
Strukturen på teorikapitlet följer samma logik som introduktionen, där tesen är att 
miljöproblematiken är en faktor, som påverkar förpackningar och att förpackningar 
påverkar varumärket på grund av att de påverkar konsumenten. Ekologisk hållbarhet hos 
företag anses påverka konsumentens attityd positivt men trots detta agerar inte 
konsumenterna enligt den förändrade attityden (Grubor & Milovanov, 2017, s. 80). Det 
är därför viktigt, att vända sig till teorier kring detta för att förstå hur hållbarhetsaspekten 
kan påverka studien. Förpackningsteori är viktigt att inkludera för att skapa en förståelse 
för den funktion, som förpackningen har haft historiskt och hur fältet har utvecklats till 
idag, ur ett miljöperspektiv, ett varumärkesperspektiv och ett 
konsumentbeteendeperspektiv. Stor vikt har lagts vid förståelsen av varumärkets 
uppbyggnad och hur företag kan påverka konsumentens syn. Detta på grund av studiens 
företagsperspektiv.  
 
Valet att grunda teorin i en äldre teori från Keller (1993) är taktiskt, då det visar på en 
långsiktighet i ämnet samt att Keller är en forskare som ofta återkommer i 
utbildningslitteratur. Vi anser även, att det är viktigt att komplettera detta med mer 
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uppdaterade och specifika studier, vilket är varför vi förlitar oss på studier av Underwood 
(2003), Pantin-Sohier (2009) och Monnot et al. (2015; 2019).  
 

2.7 Litteratursökning och källkritik 
Studien grundar sig på olika källor. I första hand har vetenskapliga artiklar använts, där 
kraven har varit att de ska vara publicerade i en journal och vara expertgranskade. Dessa 
krav är baserade på Scotts (1990, refererad i Brymans 2018, s. 657) kriterier, där material 
ska vara autentiska, trovärdiga, representativa och meningsfulla. Detta för att stärka 
studiens trovärdighet. Artiklarnas publiceringsdatum sträcker sig över en längre 
tidsperiod, då vi vill visa hur forskningen och industrin har utvecklats över tid. För att 
hitta dessa artiklar har sökmotorer som Umeå Universitetsbibliotek och Google Scholar 
använts. Tidigare kurslitteratur har också varit en stor del av arbetet i form av både böcker 
och vetenskapliga artiklar. Dessa källor anser vi vara trovärdiga och autentiska, då de 
används i dagens undervisning på universiteten och dessa artiklar anses vara bidragande 
till forskningsområdet i stort.  
 
För att ge en rättvis och aktuell bild av skönhetsindustrin idag, har online-källor använts, 
exempelvis företags egna hemsidor. Artiklar skrivna från andra universitet på samma nivå 
har även setts över, för att få en bild över forskningens framväxt. När det kommer till 
metodkapitel har facklitteratur i första hand använts men det har kompletterats med 
vetenskapliga artiklar om ämnet samt om vetenskapliga metoder. Vi anser, att 
facklitteraturen ger en tydlig översikt av grunden inom vetenskaplig metod. Valet att 
komplettera med vetenskapliga artiklar är för att undersöka hur liknande studier har 
utformats tidigare samt för att få ett djup i den valda metodens genomförande. Genom 
hela litteratursökningen har vi försökt bredda antalet författare och studier för att skapa 
en objektiv tolkning och att skapa ett bredare perspektiv.  
 
Studiens språk är svenska men för att kunna tillgodogöra oss aktuell litteratur från 
världsmarknaden har de flesta sökord främst varit på engelska.  Svenska sökord har 
använts för att hitta uppgifter om den svenska marknaden. Sökorden har varit många men 
några av de nyckelbegrepp som används är; Brand Equity, Product packaging, Design, 
Consumer Behaviour och Sustainability. Bredden på de olika sökorden har resulterat i 
flertalet källor, som gett oss en uppdaterad bild av industrin och teorier, som är lämpliga 
att applicera. 
 

2.8 Tidsram 
Studien genomförs under vårterminen 2019. Studien genomförs under en kortare 
tidsperiod och dess resultat kommer att spegla hur samhället ser ut just då. 
Skönhetsindustrin är under ständig utveckling och på kort tid har vi observerat en stor 
utveckling kring förpackningar och det antas fortsätta förändras även framöver, vilket gör 
att studien kommer att kunna ligga till grund för framtida utveckling. 
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2.9 Avgränsning 
Studiens främsta avgränsning är skönhetsindustrin och därmed antas resultatet inte kunna 
appliceras på andra industrier utan justeringar, då köpbeteendet skiljer sig mellan olika 
produktkategorier. Studien är nationellt avgränsad till boende i Sverige och till 
svensktalande personer. Användning av produkter, som uppfyller ett symboliskt behov, 
ser olika ut i länder beroende på hur individualistiska och kollektivistiska de är (Markus 
& Kitayama 1991, refererad i Aaker 1997, s. 355). Sverige är enligt Hofstede Insights 
(2019), ett övervägande individualistiskt land. Detta innebär, enligt Markus och Kitayama 
(1991, refererad i Aaker 1997, s. 355), att konsumenterna strävar efter att använda 
produkter, som får dem att stå ut från gruppen. Detta gör att studiens resultat kan komma 
att vara annorlunda, om den utförs i ett annat land, då konsumentbeteende, lagkrav, med 
mera kan skilja sig åt. En diskussion om lagar, som berör förpackningar samt kemiska 
metoder för att utforma produkter kommer inte att beröras i denna studie.  
 
Respondenterna är boende i Umeå tätort, då intervjuerna kommer göras person till person. 
Respondenterna tillhör generationen millennials och är därmed vara födda inom 1977-
2000 (Millennial Marketing, 2019). Denna avgränsning är gjord, då målgruppen anses 
vara både intresserade av hållbarhet samt vara den mest konsumtionsinriktade 
generationen (Sullivan & Heitmeyer, 2008, s. 285; Naderi & Van Steenburg, 2018, s. 4). 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Hållbarhet som katalysator 
En diskussion kring hållbarhet är relevant för ämnet produktpaketering, då det ses som 
en stor miljöpåverkan (Dangelico och Pujari, 2010, s. 478; Europeiska kommissionen, 
2018). Förpackningar ses som ett kraftfullt kommunikationsverktyg, som har stor 
påverkan på konsumenternas köpbeteende (Clement, 2007, s. 918). En minskad eller 
förändrad användning av traditionella produktpaketeringar kan därför påverka 
varumärket i en rad olika riktningar. Varumärkets koppling till ekologisk hållbarhet kan 
stärka konsumenternas attityd till varumärket (Dangelico & Pujari, 2010, s. 480; Grubor 
& Milovanov, 2017, s. 84) men även skapa negativa varumärkesassociationer, såsom 
lägre kvalitet (Monnot et al., 2015, s. 12). I detta teorikapitel kommer en översikt av 
hållbarhetspåverkan på varumärken presenteras, samt en djupare genomgång av 
varumärken och deras koppling till paketering. 
 

3.1.1 Varumärken med ett hållbarhetslöfte 

Hartmann et al. (2005, s. 11) gör antagandet, att miljövänliga varumärken erbjuder ett 
extra värde till medvetna och intresserade konsumenter, som andra varumärken inte gör, 
vilket är som en konkurrensfördel. Denna konkurrensfördel beskrivs även av andra 
författare, såsom Kassaye (2001, s. 452), Dangelico och Pujari (2010, s. 480) och Grubor 
och Milovanov (2017, s. 84).  Hartmann et al. (2005, s. 11) utvecklar resonemanget 
genom att basera en varumärkespositionering med två kategorier; funktionella och 
emotionella värden. Konsumenterbjudandet med funktionella värden skapar 
associationer till varumärket men det erbjuder i sig ingen fördel eller inget värde för 
köparen (Hartmann et al., 2005, s. 11). Författarna menar därför att en funktionell grön 
varumärkespositionering bör kompletteras med en emotionell (Hartmann et al., 2005, s. 
21). Hartmann et al. (2005, s. 11) klassificerar tre dimensioner av emotionellt värde 
baserat på tidigare studier; 
 

1. Känslan av välbefinnande. Konsumenter som agerar miljövänligt får en bra känsla 
i kroppen av att ha bidragit till allmänhetens bästa (Ritov & Kahnemann 1997, 
refererad i Hartmann et al. 2005, s. 11). 

2. Social konsumtion. Konsumenter uttrycker sin personlighet genom miljövänlig 
konsumtion i andras omgivning (Belz & Dylikk 1996, refererad i Hartmann et al. 
2005, s. 11). 

3. Att vara ett med naturen. Konsumenter som konsumerar miljövänliga produkter 
kan känna sig närmare naturen, vilket ger dem lyckokänslor eller en känsla av 
välbefinnande (Kals et al. 1999, refererad i Hartmann 2005, s. 11). 

 
Studiens slutsats konstaterar att de funktionella värdena, som miljövänliga varumärken, 
uppfyller och stimulerar konsumenternas kognitiva sida (Hartmann et al., 2005, s. 11). 
Kompletteringen av emotionella värden stärker associationerna kopplade till varumärket 
(Hartmann et al., 2005, s. 11). Övergripande innebär studiens resultat, att miljövänlig 
positionering resulterar i en positiv attitydförändring gentemot varumärket (Hartmann et 
al., 2005, s. 20). Resultatet stärks av tidigare forskning, där kombinationen av kognitiva 
och emotionella processer påverkar attityden gentemot varumärket (Franzen & Bouwman 
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2001, refererad i Hartmann et al., 2005, s. 21). Det som kan konstateras av tidigare studier 
är därför att varumärket påverkas av företagets hållbarhetsarbete.  
 

3.1.2 Miljövänlig paketering 

Dangelico och Pujari (2010, s. 478) menar, att förpackningens påverkan på miljön är en 
frontfigur för många företags hållbarhetsarbete. Detta beskrivs vara på grund av 
paketeringens miljöpåverkan under både produkttransport och vid bortskaffande av 
produkten (Dangelico & Pujari, 2010, s. 478). Monnot et al. (2019, s. 355) refererar till 
EUs direktiv 94/62/EC, som fastställer att det bästa sättet att förebygga skapandet av nytt 
produktpaketeringsavfall är, att minska mängden paketering från start. Dangelico och 
Pujari (2010, s. 478-479) menar, att det finns en tydlig trend av att skapa fler miljövänliga 
alternativ till traditionella förpackningar. Ett exempel på detta är Starbucks, där initiativet 
att byta till 100 procent återvunna eller återanvändningsbara muggar har tagits (Dangelico 
& Pujari, 2010, s. 478-479). Anledningen till att företag förändrar sina förpackningar kan 
till exempel vara på grund av hårdare regleringar och lagstiftningar, önskan att minska 
produktionskostnader samt att möta konsumenternas efterfrågan (Kassaye, 2001, s. 449; 
Dangelico & Pujari, 2010, s. 480). Dangelico och Pujari (2010, s. 481) menar, att 
samhället i framtiden kommer att ställa högre krav på framtagningen och användandet av 
produktförpackningar och att det därför är viktigt att utveckla kunskapen inom detta fält.  
 
En huvudutmaning för introduktionen av gröna produkter är att integrera de kvalitativa 
och miljövänliga fördelarna med produkten, så att konsumenten inte upplever att de måste 
uppoffra något för en miljövänligare produkt (Dangelico & Pujari, 2010, s. 480). Detta 
kan kopplas till Hartmann et al.s (2005, s. 21) resonemang om att produkter inte bara 
måste uppfylla funktionella behov utan även visa att de konkurrerar på andra plan med 
vanliga sortimentet. 
 
Författarna presenterar vad företag ser som motivationsfaktorer för att genomföra 
miljövänlig produktinnovation. Dessa faktorer är ökad vinst, förbättrat rykte och image 
(Dangelico & Pujari, 2010, s. 480). Detta skiljer sig marginellt från de motiverande 
faktorer, som beskrivs för att företag ska arbeta med miljöarbetet generellt i företaget. De 
faktorer, som beskrivs vara positiva effekter av miljöarbete i helhet, är ökad vinst, 
minskade produktionskostnader och att möta kundefterfrågan (Kassaye, 2001, s. 452). 
Grubor och Milovanov (2017, s. 82) menar även, att en tydlig kommunikation av 
miljöarbetet stärker varumärkets värde. 
 
Kassaye (2001, s. 452) konstaterar att företag, som reagerar på den ökande efterfrågan 
efter miljövänliga produktförpackningar, skapar en konkurrensfördel medan det 
dessutom förbättrar varumärkesimagen. Fokus på att möta konsumenternas efterfrågan är 
mest aktuellt hos större företag medan mindre företag fokuserar på kostnadsminskningar 
(Kassaye, 2001, s. 448). Dangelico & Pujari (2010, s. 481) menar, att en förändring av 
förpackningen inte enbart ska möta konsumenternas krav utan även sätta en 
branschstandard. Författarna konstaterar att radikala produktförändringar kan ha en viktig 
påverkan på att demonstrera hållbarhetsutmaningarna i samhället (Dangelico & Pujari, 
2010, s. 481). Radikala produktinnovationer skapar en stor kontrast till de etablerade 
varumärken, vilket får konsumenter att bryta gamla mönster (Dangelico & Pujari, 2010, 
s. 481). Detta förändrade beteende kan få hela marknader att förändras (Dangelico & 
Pujari, 2010, s. 481). Däremot menar Kassaye (2001, s. 446) att det dock inte spelar någon 
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roll om ett varumärke erbjuder miljövänliga produkter så länge som marknaden inte köper 
dem. Författaren menar, att det enbart är tio till 20 procent av konsumenter, som är 
intresserade av miljövänliga produkter och denna grupp står för 80 till 90 procent av 
företagets försäljning (Kassaye, 2001, s. 444). Kassaye (2001, s. 452) menar, trots detta, 
att en förändring av designen på förpackningen till ett mer miljövänligt alternativ, kan 
vara en effektiv marknadsstrategi för att positionera sig mot konkurrenter. När nya 
produkter introduceras, kan en miljövänlig förpackning vara en strategisk lösning, då det 
sätter en branschstandard och gör det svårare för konkurrenter att etablera sig på 
marknaden (Kassaye, 2001, s. 452). 
 
Lindh et al. (2016) ger insikter om vad svenska konsumenter har för kunskaper och 
uppfattningar kring miljöaspekter gällande livsmedelsförpackningar och dess koppling 
till en miljömässig hållbar utveckling. Studiens resultat visar att konsumenterna väljer 
förpackning på dessa varor utifrån dess funktioner att lätt kunna återförsluta förpackning, 
hur lätt de är att öppna och deras storlek (Lindh et al. 2016, s. 18). De facto att 
konsumenterna ofta väljer förpackning baserat på bekvämlighet, kan oavsiktligen bidra 
till mer hållbarhet (Lindh et al., 2016, s. 18). Detta sker exempelvis genom 
återförslutningsbara förpackningar på grund av att de även minskar matavfall då det 
upprätthåller själva produktens kvalité (Lindh et al., 2016, s. 18). Konsumenternas val 
påverkas även av förpackningens material och pappersförpackningar föredras framför 
plast och metall på livsmedelsvaror (Lindh et al. 2016, s. 19).  
 
Monnot et al. (2019, s. 355) studerar “överpaketering” och definierar det som den yttre 
förpackning som omsluter enheter, exempelvis miniatyryoghurt, som köps i flerpack. 
Detta skiljer sig då från denna studie, eftersom fokus ligger på den primära 
förpackningen, som direkt omsluter produkten. Tidigare forskning visar att 
förpackningen fyller olika funktioner; synlighet och transportering (Monnot et al., 2019, 
s. 357). Monnot et al. (2015, s. 333) konstaterar att ‘‘the mere presence of overpackaging 
can be attributed to causes relating to perceived product quality or the aim of making it 
easier to transport, consume or use, while the absence of overpackaging can be attributed 
to causes relating to the aim of making the product more environmentally friendly or more 
economical’’. 
 
Monnot et al. (2015, s. 12) drar slutsatsen att valet att ta bort överpaketering, kan försvaga 
varumärkets image och konsumenternas köpintentioner. Monnot et al. (2019, s. 366) drar 
slutsatsen att köpintentionen enbart minskas för konsumenter, som inte är intresserade av 
miljöfrågor, när de exponeras för alternativet att köpa överpaketerade varor. Slutsatsen 
innebär således att minskningen av förpackning kan skada varumärket genom att de 
försvagar köpintentionen. Monnot et al. (2015, s. 12) spekulerar i att detta kan vara på 
grund av att konsumenten upplever att produkten har lägre kvalitet och är opraktisk. 
Monnot et al. (2019, s. 366) kopplar resultatet till att paketeringen främst påverkar 
beslutsfattandet som konsumenten vill lägga mindre energi på, och att 
lågengagemangsprodukter blir mer påverkade av en förändrad förpackning än 
högengagemangsprodukter. Monnet et al. (2019, s. 367) anser att liknande studier bör 
göras i andra produktkategorier på grund av att konsumentens beslutsprocess ser 
annorlunda ut, exempelvis vid köp av skönhetsprodukter. Artikelns författare menar även, 
att det kan vara intressant att studera produkter i en online-kontext, då förpackningens 
praktiska karaktär blir mindre viktig när konsumenten själv inte behöver transportera 
varan till hemmet (Monnot et al., 2019, s. 367). Fortsättningsvis föreslår författarna även 
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att inkorporera en diskussion om konsumentens motivation att lägga energi på 
köpbeslutet (Monnot et al., 2019, s. 368).  

3.2 Förpackningen och varumärket: En oväntad 
vänskap 

3.2.1 Förpackningsdesign 

Pantin-Sohier konstaterar, att få studier har försökt forska på sambandet mellan 
produktpaketering och dess förmåga att skapa ett starkt varumärke genom att skapa 
fördelaktiga associationer (Berkowitz 1987 a & b; Henderson, Leong & Schmitt 2003; 
Orth & Malkewitz 2008; Underwood 2003, refererad i Pantin-Sohier 2009, s. 53). Orth 
& Malkewitz (2008, refererad i Pantin-Sohier 2009, s. 54) använder sig av en holistisk 
ansats, när de studerar förpackningens roll, alltså förpackningen som helhet, medan 
Pantin-Sohier (2009, s. 54) väljer att använda sig av Hines (1995, refererad i Pantin-
Sohier, 2009, s. 54) ansats, där en förpackning består av två komponenter; grafiska 
element och strukturella element, och de väljer färg och form som exempel på dessa 
element.  
 
Pantin-Sohier (2009, s. 58) studerar två typer av associationer; funktionella associationer 
och symboliska associationer. Pantin-Sohiers (2009, s. 58) val av associationer kan liknas 
vid studien som Hartmann et al. (2005, s. 11) genomförde, där de delade in 
associationerna som funktionella och emotionella. Studien har utformats så att 
respondenterna är icke-användare, för de vill att personligheten ska skapas enbart baserat 
på det visuella stimuli de presenterar (Pantin-Sohier, 2009, s. 55). Resultatet av studien 
påvisar, att det finns ett direkt samband mellan produktförpackningen och konsumenters 
syn på varumärkets image (Pantin-Sohier, 2009, s. 62). Pantin-Sohier (2009, s. 65) 
rekommenderar att liknande studier ska genomföras i även andra produktkategorier, då 
associationerna ser annorlunda ut där. Skönhetsindustrin är en av rekommendationerna 
som ges. Författaren menar även, att produktens natur kan ha påverkan på resultatet 
beroende på om den är njutningsbaserad eller praktiskt baserad (Pantin-Sohier, 2009, s. 
56). Pantin-Sohiers (2009, s. 59) studie undersökte två produkttyper; mineralvatten och 
kaffe. Dessa produkter fyller primärt en praktisk natur med kan även konsumeras på 
grund av njutning. Kosmetikaprodukter upplevs till största del uppfylla symboliska 
behov, som att förbättra konsumentens yttre (Junaid et al., 2013, s. 208), vilket även 
kategoriserar produkterna att ha huvudsakligen en njutningskaraktär. Skönhetsprodukter 
kan, enligt Maslows behovshierarki, klassificeras som självkänsla, den näst högsta 
kategorin, till skillnad från matprodukter som tillhör det grundläggande fysiologiska 
behovet. Författarens rekommendation att studera förpackningens betydelse vidare, är 
därför relevant, då förpackningen kan spela en annan roll, när det grundläggande 
konsumentbehovet skiljer sig.  
 

3.2.2 Varumärket 

Keller menar, att Brand Knowledge potentiellt är det mest värdefulla redskapet för att 
effektivisera marknadsföringsresurserna. Fortsättningsvis menar författaren att 
Customer-Based Brand Equity (CBBE) skapas genom Brand Knowledge. CBBE 
definieras som den avgörande effekten som brand knowledge har på konsumentens 
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reaktion på varumärkets marknadsföring. Sammanfattningsvis kan minnet beskrivas som 
en kombination av associationer, som aktiveras i olika situationer och som är individuella 
för konsumenter. (Keller, 1993, s. 1-2). 
 

 
Figur 1. Redigerad version av Kellers (1993, s. 7) modell “Dimensioner av Brand 
Knowledge”. 
 
Den första dimensionen av Brand knowledge är Brand Awareness (Keller, 1993, s. 3), 
vilket inte kommer att vara ett fokus i denna studie men är relevant för förståelsen för 
associationsskapandet. Detta berör hur stark en minnesnod är, alltså hur tydlig kopplingen 
är mellan ett varumärke och en viss association (Keller, 1993, s. 3). Brand Awareness kan 
delas in i två kategorier; Brand Recognition och Brand Recall (Keller, 1993, s. 3). Brand 
Recognition handlar om konsumentens förmåga att minnas tidigare exponering av 
varumärket (Keller, 1993, s. 3). Denna typ av minne stimuleras av att konsumenten ser 
produkten och är extra viktig, när beslut fattas i butiken (Keller, 1993s, 3). Brand Recall 
definieras som när konsumenten själv kommer att tänka på ett specifikt varumärke, när 
hen blir utsatt för ett stimuli eller ett behov uppstår och är extra viktigt för varumärken, 
när konsumenten tar beslut utanför butiken (Keller, 1993, s. 3), som konsumenten antas 
göra i denna studie då avgränsningen är gjord i varumärkets egna butik. Brand Awareness 
är viktigast för lågengagemangsprodukter, då konsumenter kan fatta beslut enbart genom 
igenkänning av varumärket i butiken (Keller, 1993, s. 3). Detta betyder dock inte att det 
är en oviktig faktor för produkter, där konsumenten är mer engagerad i köpbeslutet. Keller 
(1993, s. 3) menar att, Brand Awareness hjälper formationen av starka associationer för 
Brand Image och att minnesnoderna måste aktiveras, för att Brand Image ska ha en 
inverkan på konsumenten.  
 
Kellers definition av Brand Image är konsumentens associationer kopplade till 
varumärket. Det är konsumenternas minne av hur de tidigare upplevt varumärket och 
associationerna kan kategoriseras som fördelaktiga, starka och/eller unika. Hur dessa 
dimensioner kombineras och koms ihåg av konsumenter, är vad som differentierar 
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varumärken från varandra och är speciellt viktigt i högengagemangsprodukter. Det finns 
flera typer av associationer kopplade till Brand Image; attribut, vilket behov som fylls, 
symboliskt, funktionellt eller upplevelsebehovet, samt attityder. Attribut kan både vara 
produktrelaterade och icke-produktrelaterade. Produktrelaterade attribut definieras som 
de komponenter, som gör det möjligt för en produkt eller tjänst att fungera som 
konsumenten förväntar sig. Vad som är ett produktrelaterat attribut skiljer sig därför 
mellan olika produktkategorier. Icke-produktrelaterade attribut definieras av Keller som 
yttre aspekter, som relaterar till köpsituationen eller konsumtionen av en produkt; priset, 
paketeringen, bild av den typiska användaren och bild av användningssituationer. (Keller, 
1993, s. 3-4) 
 
Attityder definieras av Keller (1993, s. 4) som konsumenters övergripande utvärdering 
av varumärket. Attityder är viktiga att förstå för de är korrelerade med 
konsumentbeteendet. Dessa attityder kan vara relaterade till förståelse om 
produktrelaterade attribut, funktionella- eller upplevelsebehov samt upplevd kvalitet 
(Keller, 1993, s. 4).  
 
När ett varumärke har associationer, som är lika varandra, påverkar det Brand Recall och 
hur lätt nya associationer kan kopplas till varumärket (Keller, 1993, s. 7). Generellt är 
information, som är överensstämmande med befintliga associationer, lättare att uppfatta 
och komma ihåg (Keller, 1993, s. 7). Associationer som är kopplade direkt till varumärket 
klassificeras som primära associationer (Schnittka et al., 2012, s. 266). Till de primära 
associationerna kan konsumenten ha associationer, som inte är direkt kopplade till 
produkten eller servicen men som beskriver, stärker eller försvagar associationen. De 
kallas sekundära associationer (Schnittka et al., 2012, s. 266).  
 
Underwood (2003, s. 63) utvecklar Kellers (1993, s. 7) modell om paketeringens 
betydelse för konsumenternas associationer till varumärket. Underwood (2003, s. 63) 
menar, att paketering inte är ett icke-produktrelaterat attribut utan att det är ett högst 
produktrelaterat attribut, som uppfyller direkt funktionella-, upplevelse- och symboliska 
behov hos konsumenten, detta via förmedlad och upplevd erfarenhet av förpackningen. 
Förpackningens roll anses vara speciellt viktig i lågengagemangsprodukter, som 
konsumenten direkt eller snabbt förbrukar (Underwood, 2003, s. 64). Underwood (2003) 
bygger sin teori på många tidigare studier, såsom Hirschman (1980, refererad i 
Underwood 2003, s. 63), som menar att produkter är bärare av symboliska värden och 
Blumer (1969, refererad i Underwood 2003, s. 68), som poängterar att det symboliska 
värdet är kontinuerligt föränderligt. En mängd olika makrotrender stärker förpackningens 
allt viktigare roll för att kommunicera varumärken och bland det viktigaste är den ökande 
konkurrensen och utbudet inom produktkategorier (Underwood, 2003, s. 66). Ett exempel 
som diskuteras är hållbarhetsrörelsen, som bidrar till att förändra konsumenters bild av 
flertalet produktgrupper och varumärken. Konsumenter, vars självbild inkluderar att vara 
miljövänliga bekräftar dessa värderingar för sig själv och andra, varje gång de handlar 
någonting med miljömärkningar eller med “grön” förpackning (Underwood, 2003, s. 68). 
 
Underwood (2003, s. 64) anser, att det är ett naivt synsätt att, som Keller (1993), se 
förpackningen som ett icke-produktrelaterat attribut, som enbart uppfyller symboliska 
behov. Detta gäller specifikt för matprodukter, som Underwood (2003, s. 69) undersökte, 
då konsumenten vill att dessa ska fylla även funktionella behov och upplevelsebehov. 
Dessa behov ses som en del av produkterbjudandet som måste uppfyllas (Underwood, 
2003, s. 69). Detta är speciellt intressant för vår studie, som diskuterar alternativa 
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förpackningslösningar, då produkterbjudandet kommer förändras. I texten refererar 
författaren till Doyle (1999), som säger att konsumentens uppfattning om förpackningens 
syfte har förändrats (Underwood, 2003, s. 70). Konsumenter har tidigare sett 
förpackningen som ett måste och som en kostnad men nu kräver de mer tillgängliga, 
lättlästa, miljövänliga och praktiska förpackningar (Underwood, 2003, s. 70). Doyle 
(1999, refererad i Underwood 2003, s. 70) menar att funktionalitet är något som kan bidra 
till ett varumärkes identitet, speciellt i Underwoods undersökta produktkategori. 
Konsumenten vill ha produkter som är fungerar utan problem (Underwood, 2003, s. 70).  
 
Underwood (2003, s. 62) konstaterar att ingen forskning överhuvudtaget, fram tills 2003, 
har undersökt paketeringens roll som kommunikationskanal i koppling till skapandet av 
varumärket och dess identitet. Underwood (2003) genomför därför en kvalitativ studie 
för att beskriva situationen. Det är fem djupintervjuer, som sker i matbutiken, där 
respondenterna får berätta om vad de tycker om förpackningarna och varför de väljer de 
förpackningar som de gör (Underwood, 2003, s. 65).  
 
Underwoods (2003, s. 71) ramverk bygger på att paketeringen är en fysisk gestaltning av 
den varumärkesimage, som företaget förmedlar. Författaren menar, att förpackningen 
spelar stor roll i att stärka eller försvaga det emotionella bandet mellan konsumenten och 
varumärket (Underwood, 2003, s. 73). Enligt Kellers (1993, s. 7) modell påverkas Brand 
Knowledge av ett höjt Brand Recall och Brand Recognition. Till skillnad från Kellers 
(1993, s. 7) modell, ser Underwood (2003) förpackningen som produktrelaterat attribut 
baserat på forskning av Park, Jaworski och McInnis (1986, refererad i Underwood 2003, 
s. 63). Underwood (2003, s. 73) konstaterar i studien, att konsumenternas kunskap om 
varumärket, igenkänning och image, är till viss del ett resultat av konsumentens 
förmedlade och upplevda erfarenhet av produktens förpackning. Författaren konstaterar 
att detta är ett fält, som behöver mer forskning, speciellt för att identifiera de mängder 
faktorer som paketering har på konsumentkognitioner, attityder och beteende 
(Underwood, 2003, s. 73). 
 
Producenter av kosmetiskaprodukter har historiskt sett använt unika former på sina 
förpackningar för att fördela ett symboliskt värde eller ett upplevelsevärde till 
konsumenten (Underwood, 2003, s. 66). Detta har lett till att vissa varumärken näst intill 
har nått en ikonisk status på grund av sin igenkänning och stabila stil (Underwood, 2003, 
s. 66). För många produkter, speciellt i homogena produktkategorier med kort livslängd, 
är paketeringen produkten (Deasy 1997, refererad i Underwood 2003, s. 72).  
 

3.3 Sammanfattning 
Det är fastställt att produkters förpackningar är en påverkande faktor på varumärkets 
image (Keller, 1993; Underwood, 2003; Pantin-Sohier, 2009). Det som är mindre studerat 
är hur minskningen av förpackning påverkar varumärket (Monnot et al., 2015, 2019). För 
att skapa en förståelse i hur miljövänlig paketering kan få olika effekt på varumärkets 
image görs följande antaganden baserat på tidigare forskning för att skapa en illustration 
som visar Alternativa förpackningar. 
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Figur 2. Sammanfattande figur av teorin. Alternativ förpackning är en benämning av 
produkter helt utan omslutande förpackning eller med återanvändningsbar förpackning. 
Det som anses påverka konsumenternas syn på denna typ av förpackning är “Upplevd 
ekologisk hållbarhet”, “Grafiska element” och “Strukturella element”. Den alternativa 
förpackningen kan uppfylla en eller flera av de tre värden, som sedan skapar 
“emotionella” eller “fysiska associationer”. De emotionella associationerna förväntas 
påverka “varumärkets image” positivt medan fysiska associationer förväntas påverka 
“varumärkets image” negativt.  
 
Denna studie hämtar inspiration av fenomenet med en förändrad förpackningsanvändning 
till mer miljövänliga ansatser och beskriver detta som Alternativ Förpackning. Alternativ 
förpackning är förpackningar som är återanvändningsbara för konsumenten och/eller 
produkter som säljs utan förpackning. Denna miljövänliga aspekt av förpackningen 
illustreras genom faktorn “upplevd ekologisk hållbarhet”. I och med miljöinriktningen på 
ämnet är det viktigt att poängtera de olika konsekvenser detta kan få på varumärket. Enligt 
Kassaye (2001, s. 452) och Dangelico och Pujari (2010, s. 480), har ekologisk hållbarhet 
en positiv effekt på varumärkets image och enligt Dangelico och Pujari (2010, s. 478) har 
specifikt miljövänliga förpackningar har denna effekt. Denna positiva effekt 
demonstreras i figuren genom den positiva effekt “emotionella associationer” indikeras 
ha på “varumärkets image”. Monnot et al. (2015, s. 12) menar dock, att en minskning av 
överpaketering har en negativ effekt på varumärkets image. Denna negativa effekt 
illustreras genom den negativa effekt som “fysiska associationer” uppskattas ha på 
“varumärkets image”. Hållbarhetsaspekten är dock inte isolerat den enda faktor, som en 
alternativ förpackning består av. Pantin-Sohier (2009, s. 54) konstaterar, att 
förpackningar generellt består av “grafiska element” och “strukturella element”, vilket 
anses påverka “varumärkets image”. 
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Förpackningar fyller, enligt Underwood (2003, s. 63) en eller flera värden för 
konsumenten; “symboliskt-”, “funktionellt-” eller ett “upplevelsevärde”. Detta antagande 
skiljer sig från Keller (1993, s. 4) på grund av att hans syn att förpackningar enbart 
uppfyller symboliska behov. Anledningen till att denna studie har valt Underwoods 
(2003) ställningstagande, är att ämnet förpackningar i koppling till konsumenter, har 
undersökts mer idag än när Keller skapade sin modell. Baserat på antal träffar med 
sökorden “packaging” och “consumer” på Google Scholar, så har mängden vetenskapliga 
artiklar dubblerades från 1993 till 2003 (Google Scholar, 2019a), samt att Underwoods 
studie fokuserar enbart på förpackningens betydelse till skillnad från Kellers, som har ett 
helhetsperspektiv på Brand Knowledge och förpackning enbart är en variabel i mängden.  
 
För att skapa en förståelse för vilka associationer som dessa tre typer av värden kan skapa 
hos konsumenter, grundar sig illustrationen primärt från Hartmann et al. (2005) som 
diskuterar strategier för miljövänlig marknadspositionering. Fysiska associationer 
grundas ofta i ett funktionellt värde, vilket är förknippat med produktrelaterade attribut 
och anspelar på kognitiva aspekter hos konsumenten (Keller, 1993, s. 4; Hartmann et al., 
2005, s. 11). För att förmedla en övertygande kommunikationsstrategi är det mest 
framgångsrikt att komplettera dessa fysiska associationer med emotionella (Hartmann et 
al., 2005, s. 20). Hartmann et al. (2005, s. 11) påvisar tre typer är emotionellt värde som 
skapar associationer; en positiv känsla i kroppen, social konsumtion och känslan av att 
vara ett med naturen. De tre dimensionerna kan kategoriseras både som symboliska- och 
upplevelsevärden. Keller (1993, s. 4) diskuterar att symboliska värden oftast är kopplade 
till icke-produktrelaterade attribut. Dessa associationer är kopplade till 
konsumtionsprocessen i en social miljö och starkt korrelerad med konsumentens image-
skapande (Keller, 1993, s. 4). Symboliska värden klassificeras därför som emotionella 
associationer i denna studie. Den tredje dimensionen upplevelsevärde är mer komplex i 
koppling till förpackningar. Keller (1993, s. 4) definierar upplevelsevärde som vilken 
känsla som uppstår i konsumenten när den använder produkten. Författaren konstaterar 
även att dessa värden är kopplade till produktrelaterade attribut (Keller, 1993, s. 4). Denna 
studie kombinerar dessa definitioner och klassificerar upplevelsevärdet som en faktor 
som både leder till fysiska och emotionella associationer, beroende på respondent och 
användningssituation.  
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4. Praktisk Metod 

4.1 Val av undersökning 
Kvalitativa forskningar har många olika metoder för att genomföra undersökningar, 
exempelvis genom fokusgrupper, observationer och intervjuer (Bryman, 2018, s. 457). 
Respektive metod har sina för- och nackdelar. De fördelar som finns med fokusgrupper, 
är att intervjukostnaderna kan hållas ner och flera åsikter kan samlas in snabbare 
(Bryman, 2018, s. 603) medan nackdelar med fokusgrupper är att en gruppeffekt kan 
uppstå där endast kulturellt och mer normativa åsikter framförs, samt kan det vara svårt 
att transkribera data då respondenter kan prata i mun på varandra (Bryman, 2018, s. 627).  
 
Den metod, som används mest inom kvalitativ forskning, är intervjuer (Bryman, 2018, s. 
561). Intervjuerna kan delas upp i tre olika metoder; strukturerade intervjuer, 
ostrukturerade och semistrukturerade. Valet av metod baseras på hur strukturerad 
intervjun ska vara enligt forskaren. Den mest uppstyrda metoden används i kvantitativa 
studier och kallas strukturerade intervjuer. Dessa följer strikt en intervjuguide och 
förhindrar möjligheten att ställa utvecklande frågor (Bryman, 2018, s. 561). 
Ostrukturerade intervjuer är motsatsen, de används när forskare oroas av att en 
intervjuguide kommer hindra respondentens uppfattning om verkligheten och därmed 
även svaren (Bryman, 2018, s. 564). En ostrukturerad intervju kan innebära att 
intervjuaren endast ställer en fråga och sedan tillåter respondenten att associera fritt och 
därmed kan intervjun ta den riktning, som anses vara intressant enligt intervjuaren 
(Bryman, 2018, s. 562). Semistrukturerade intervjuer liknar, i sin tur, strukturerade 
intervjuer, då de följer någon form av manus utifrån valda teman men intervjuaren tillåts 
ändra ordningen eller ställa följdfrågor (Bryman, 2018, s. 563). Semistrukturerade 
intervjuer används, när forskaren har ett relativt tydligt fokus för sin undersökning, där 
frågeställningar kan underlätta genomförandet. De är också att föredra, om de finns flera 
intervjuare för att hålla liknande intervjuer samt att de ger en möjlighet att mäta olika 
respondenternas svar, om de har haft samma fokus (Bryman, 2018, s. 564-565). 
 
Enligt Keller (1993, s. 12) är antingen fokusgrupper eller individuella intervjuer mest 
lämpligt. Supphellen (2000, s. 325) beskriver dock svårigheten för vissa individer att 
öppna upp sig i grupp. Den föredragna metoden för att extrahera associationer till ett 
varumärke är djupintervjuer, då det tillåter respondenten att djupdyka i sina egna minnen 
och personliga erfarenheter, som de facto formar associationer (Zaltman 1997 
&  Malhotra 1999, refererad i Supphellen 2000, s. 325). Studiens interpretivistiska ansats 
ger en förståelse för att respondenternas associationer har formats baserat på deras 
specifika erfarenheter och eftersträvar därför möjligheten att fånga denna information. 
För att besvara denna studies syfte och problemformulering är därför individuella 
djupintervjuer den mest lämpade metoden.  
 
Formen av intervju, som används i denna studie, är semistrukturerade intervjuer. Detta 
på grund av en rekommendation om tematisk indelning enligt Supphellen (2000, s. 327), 
där en kombination intervjutekniker bör inkluderas för att skapa en ingående bild av 
varumärkets associationer. Studien har fördjupat sig i exempelvarumärket Lushs, 
varumärkesassociationer samt de associationer respondenterna har till alternativa 
förpackningar. Att ha struktur på intervjun har därför ansetts fördelaktigt. För elicitering 
av associationer har det varit viktigt att följdfrågor kunnat ställas (Supphellen, 2000, s. 
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329). Intervjuguiden stärker kontinuiteten i arbetet om någon författare skulle vara 
frånvarande vid en intervju men detta har inte skett i denna studie.  
 

4.2 Urval 
Vid genomförandet av en undersökning finns det ett flertal urvalstyper som tillämpas och 
dessa kan delas in i sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval (Bryman, 2018, s. 
494). Sannolikhetsurval används vid kvantitativ forskning och kan delas upp i obundet 
slumpmässigt urval, systematiskt urval eller stratifierat urval (Bryman, 2018, s. 231-232). 
I kvalitativ forskning används icke-sannolikhetsurval, som är ett målstyrt urval, där 
respondenter väljs ut genom ett strategiskt sätt och gärna har någon koppling till 
forskningen (Bryman, 2018, s. 496). Till skillnad från sannolikhetsurval kommer inte 
studien att kunna generaliseras till populationen (Bryman, 2018, s. 496). De olika typer 
av urval, som finns under icke-sannolikhetsurval, är till exempel snöbollsurval, 
bekvämlighetsurval och kriteriestyrt urval (Bryman, 2018, s. 496-497).  
 
Denna studie har använt sig av ett kriteriestyrt urval. Kriteriestyrt urval innebär att de 
respondenter, som deltar i undersökningen, uppfyller ett eller flera bestämda kriterier, 
som är kopplade till studien (Bryman, 2018, s. 497). Detta val togs, då studien avser att 
undersöka ett fenomen, som kräver en viss erfarenhet hos respondenten. Då studien 
använt Lush som ett exempel på skönhetsindustrins alternativa förpackningar, 
förväntades potentiella respondenter vara antingen en icke-användare, lätt användare, 
genomsnittlig användare eller stark användare av Lushs produkter. Oavsett vilken 
användarkategori som respondenten tillhörde, så behövde hen veta vad Lush är för ett 
varumärke för att få delta i studien. Detta var alltså en fråga som ställdes innan 
intervjuerna. Enligt Supphellen (2000, s. 334) är det viktigt att fånga upp alla typer av 
konsumenter, för att få en rättvis bild av varumärket. Två ytterligare kriterier, som alla 
respondenter uppfyllde, var att de är millennials, då det är den avgränsade målgruppen, 
samt att de har erfarenhet av den avgränsade produktkategorin; skönhetsprodukter.  
 
Studiens insamling och analys av data använder sig av två grupper respondenter. Den 
första omgången innebar datainsamling via djupintervjuer av sex respondenter. För att 
lokalisera respondenter enligt vårt urval, valde vi att gå runt på Umeå Universitet och 
fråga, för oss, okända personer. Detta för att få så objektiva svar som möjligt under själva 
intervjuerna. För att veta om personerna uppfyllde de valda kriterierna, ställde vi frågor 
om ålder, deras kännedom och användande av Lush och deras produkter samt om 
skönhetsprodukter generellt innan vi bokade in en intervjutid. Totalt tillfrågades 15 
potentiella respondenter men alla var inte passande för studien på grund av att de antingen 
inte använde skönhetsprodukter, inte kände till Lush eller var för lik redan inbokade 
respondenter gällande hur många produkter de använt. De utvalda respondenterna var 
mellan 19 och 24 år gamla och studerade till läkare, psykolog, lärare, civilekonom, 
statistiker och kostvetare. Den andra gruppen respondenter använder för validering och 
analys av data. Dessa fyra nya respondenter kontaktades via Facebook och önskemålet 
att inte ha någon koppling till dessa valdes bort. Dessa respondenter kom att vara mellan 
22 och 27 år gamla, alla studerar till civilekonom och hade en liknande erfarenhet av 
Lushs produkter som respondenterna för datainsamlingen.  
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4.3 Förberedelse inför intervju och intervjuguide 

4.3.1 Förberedelser 

Innan genomförandet av intervjuer, spelar planering och förberedelse en väsentlig roll 
och därmed bör forskare lägga ner tid på själva utformningen av intervjuguiden. Det är 
viktigt att, i början av intervjun förklara studiens syfte och ge tydliga instruktioner om 
hur utförandet av intervjun kommer att gå till (Supphellen, 2000, s. 334; Bryman, 2018, 
s. 268). Att skapa en tillitsfull relation till respondenten är också av avgörande betydelse 
för intervjun (Bryman, 2018, s. 268) och därför vill vi ha en så öppen dialog som möjligt 
med våra respondenter. För att undvika kommunikationssvårigheter och tolkningsfel, 
valde vi att använda lättförståeliga ord och att validera frågornas utformning genom att 
genomföra två pilotstudier. Vi klargjorde även, att respondentens svar kommer att 
hanteras konfidentiellt i studien samt att de har haft rätt att avbryta intervjun, om de så 
önskat. 
 
Då vissa associationer är undermedvetna och svåra att verbalisera, rekommenderar 
Supphellen (2000, s. 334) att börja med visuella intervjutekniker, innan intervjun övergår 
till verbala tekniker. Respondenterna får aldrig utsättas för alla tekniker på grund av att 
det kan leda till uttröttning (Supphellen, 2000, s. 334). Det är även viktigt att poängtera, 
att vissa tekniker inte ska kombineras, då svaren riskerar att bli en upprepning, exempel 
moodboard och objekt-projektering (Supphellen, 2000, s. 334). Det är även viktigt att 
vara flexibel i intervjuupplägget, då vissa tekniker fungerar bättre för vissa respondenter 
(Supphellen, 2000, s. 335). Supphellen (2000, s. 327) menar att en portfolio och 
intervjutekniker, som möter all tre svårigheterna, bör användas för att få ett djupgående 
och rättvist resultat. För att få fram primära associationer till ett varumärke, krävs det att 
enbart direkta frågor ställs (Supphellen, 2000, s. 324).  Däremot, för att framkalla 
undermedvetna och sekundära associationer, är indirekta metoder, som visuella eller 
projekterande tekniker fördelaktiga (Supphellen, 2000, s. 324). Denna typ av tekniker kan 
dock även framkalla icke-relevanta associationer och dessa bör därför valideras 
(Supphellen, 2000, s. 326).  
 

4.3.2 Intervjuguide 

En intervjuguide utformades baserat på de teorier som ansågs relevanta som 
ämnesbakgrund, samt eliciteringstekniker beskrivna av Supphellen (2000) och Schnittka 
et al. (2012). Intervjuguiden (Appendix 1) började med en introduktion där respondenten 
fick studiens syfte presenterad, en försäkring om att intervjudatan behandlas 
konfidentiellt och att hen har haft rätt att avbryta intervjun eller att inte besvara frågor. 
Därefter är intervjun uppdelad i fyra teman. Först ett tema som benämns som 
användarinformation. Sedan ett tema om varumärket Lush där eliciteringstekniker 
appliceras för att skapa en grundläggande bild av deras syn av det undersökta varumärket. 
Efter detta kommer ett kort tema om miljö där syftet är att skapa en förståelse för hur 
miljövänliga val får konsumenten att känna. Avslutningsvis är ett tema om 
förpackningen, där förpackningens syfte undersöks djupare samt en utvärderande övning 
där respondenten får berätta om sina tankar till två typer av förpackningar. De två 
huvudteman, som avser att lägga grunden till den större delen av teorin är tema två och 
fyra, dessa presenteras mer utförligt nedan. 
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Tema två introduceras med en moodboard-övning, där respondenten ombeds att bläddra 
igenom tidningen Tänk Nr 1 2018 för att klippa ut bilder, som får dem att tänka på Lush 
eller som de anser beskriver Lush. Denna typ av visuella teknik är, enligt Supphellen 
(2000, s. 328), effektiv för att aktivera undermedvetna och svårverbaliserade 
associationer och används med fördel i början av intervjun. Studien testade två olika 
tidningar på pilotstudien, varav Tänk ansågs som det bättre valet, eftersom den innehåller 
fler illustrationer, färg och fotografier än det andra alternativet. Denna övning följs sedan 
av en variation av objekt-projekterande tekniker, person-projekterande tekniker, direkta 
frågor om sensoriska associationer, samt frågor om varumärkets unikhet och vilka 
associationer respondenten ser som fördelaktiga. Objekt-projekterande tekniker är frågor 
där respondenten ombeds att tänka på varumärket som ett objekt (Supphellen, 2000, s. 
328), i detta fall en växt. Objekt-projekterande tekniker är bra för att elicitera abstrakta 
och undermedvetna associationer (Supphellen, 2000, s. 328). En person-projekterande 
teknik är när respondenten ombeds att tänka på varumärket utifrån vad andra personer 
tycker (Supphellen, 2000, s.332), i denna studie respondentens vänner. Denna tekniken 
är bra för att respondenten ska kunna resonera fritt utan påverkan av att intervjuaren ska 
döma hens åsikter (Supphellen, 2000, s. 332). För att skapa en bredd av den person-
projekterande tekniken så applicerades även Aakers (1996, s. 112-113) metod att fråga 
om vem respondenten ser som den typiska användaren och anställda på grund av att detta 
lyfter fram en del av varumärkespersonligheten.  
 
Tema fyra ska visa vad respondenterna har för associationskopplingar till förpackningar. 
Under detta tema fick respondenten se och ta på olika skönhetsprodukter från Lush, som 
de presenteras i butik (se appendix 2). Studien eftersträvade att presentera två variationer 
av förpackningslösningar för respondenten; en alternativ och en traditionell. Författarna 
gick därför igenom de olika produktkategorierna på Lushs svenska hemsida för att 
identifiera relevanta förpackningar att använda som stimulin. Detta beställdes sedan hem 
och betalades av författarna. Produkterna kunde delas upp i fyra olika kategorier; 
läppstift, highlighter, schampo och ansiktsrengöring. Vardera kategori innehöll i sin tur 
två produkter med samma funktion men med olika förpackningar, se tabell 1. Varje 
produkt visades först upp enskilt för att få veta respondenternas associationer för vardera 
produkt, innan de ställdes för en jämförelse. Respondenterna ombads att förklara vad de 
tänkte på, när de såg respektive produkt och sedan välja mellan de två produkterna och 
motivera sina val. 
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Tabell 1. Produkter för förpackningsassociationer. 
Läppstift 

Läppstift i en smal plastförpackning Läppstift med vaxomslag, utan 
förpackning 

Highlighter 

Flytande highlighter i liten glasburk Fast highlighter med vaxomslag, 
förpackad i en kartong 

Schampo 

Flytande schampo i liten flaska gjord av 
återvunnen plast 

Fast schampokaka, utan förpackning 

Ansiktsrengöring 

Flytande ansiktsmask i liten plastburk gjord 
av återvunnen plast 

Rengöringsolja i fast form, utan 
förpackning 

 

4.4 Utförande 
Totalt har 10 intervjuer genomförts, sex djupintervjuer och fyra kartläggningsövningar. 
Djupintervjuerna har använts för insamling av data och kartläggningsövningarna har 
använts för validering och analys av associationer till varumärket Lush. 
 

4.4.1 Djupintervjuer 

Djupintervjuerna hade som mål att genomföra sex intervjuer för att samla in en större 
mängd data. Intervjuerna är enskilda och uppskattas att ta en till en och en halv timme. 
Intervjuerna är semistrukturerade och utgår utifrån intervjuguiden (se appendix 1) som 
innehåller drygt 50 frågor baserade på teorierna som valts ut för studien. Intervjuguiden 
är indelad i fyra teman, var av dessa är uppdelade mellan författarna för att skapa ett 
avbrott för respondenten samt för att säkerställa att frågorna ställs på samma sätt till alla 
sex respondenter. Oavsett tema har båda författarna fått ställa följdfrågor för att 
möjliggöra att svaren utvecklas och de viktiga frågorna ställs. Under intervjuernas gång 
uppmärksammade intervjuarna att frågan om det behov som skönhetsprodukter fyller, var 
svårtolkad för vissa av respondenterna, vilket resulterade i att fler frågor behövdes ställas 
för att för att få svar. För en av frågorna var det således en svagare validitet, men detta 
löstes under intervjuerna och ett svar extraherades utan att skapa irritation hos 
respondenten.  
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4.4.2 Kartläggningsövningar 

Efter att djupintervjuerna transkriberades så kategoriseras associationerna från tema två 
baserat på att 50% av respondenterna har uppgett samma ord eller liknande ord. Efter att 
dessa ord fastställs, skrevs ytterligare en intervjuguide som använts för en 
kartläggningsövning (se appendix 3). En kartläggningsövning beräknas ta 30 minuter och 
fyra respondenter deltog i denna del av studien.  
 

4.5 Hantering av insamlad data 

4.5.1 Transkribering av intervjuer 

Vid intervjuer är forskare inte bara intresserade av vad som sägs utan även om hur det 
sägs. För att kunna lägga allt fokus på själva intervjuandet, kommer intervjuerna spelas 
in för att sedan transkriberas. Det är av stor vikt att ha ett fungerade inspelningsverktyg, 
så att insamlad data inte går förlorad eller blir svårtolkad på grund av bristfällig kvalité. 
Att transkribera innebär att skriva ner det som sagts muntligt under intervjun. Det ger en 
möjlighet att djupare analysera svaren (Bryman, 2018, s. 577). Samtliga intervjuer i denna 
studie har transkriberats och lästs igenom av båda författarna, för att minska risken för 
feltolkningar. Ett exempel på en feltolkning, som återfanns under 
transkriberingskontrollen, var på grund av en av intervjuarens dialekt, där det var svårt 
att förstå skillnad mellan “användaren” och “använda den”, vilket även resulterade i att 
respondenten svarat på en annan fråga än vad som avsetts, vilket påverkar validiteten. 
Transkriberingsprocessen som applicerades stärkte således validiteten, då detta 
uppmärksammades.  
 
Enligt Åbo Akademis (u.å.) transkriberingsregler, har en handfull förhållningsregler satts 
upp i förhand (se appendix 4), ny replik markeras med blankrad, intervjuarna refereras 
till (MaGa och MoGr), samt respondenterna refereras till (Rn), et cetera. Studien syftar 
till att skapa en förståelse för hur varumärkesimagen påverkas av förpackningen och 
enligt John et al. (2006, s. 552), är det viktigt att varumärkesassociationer är fraserade i 
konsumenternas egna ord och därför genomförs transkriberingarna ordagrant enligt 
ljudinspelningen. Dialekter är dock inte relevanta för resultatet i denna studie och därför 
korrigeras eventuell dialekt till skrivspråk.  
 
Intervjuerna har transkriberats så snabbt som möjligt efter det att intervjuerna genomförts. 
Detta har dock kunnat ta några dagar, då samtliga intervjuer genomfördes samma vecka, 
vilket fördröjde transkriberingen. Transkriberingen av intervju ett påbörjades 1 april och 
intervju sex färdigställdes 17 april, för att ge en överblick av tidsperioden. Tre intervjuer 
har transkriberats av vardera författare, och för att validera att orden och sammanhanget 
är korrekt transkriberade, är dessa validerade av den andra författaren samt respondenten. 
Detta steg av validering ansågs speciellt relevant under tema två och fyra, där tolkningar 
av sammanhanget och förtydligande av gester sågs som relevanta att tillägga 
transkriberingen. Djupintervjuerna varierade mellan 75 och 120 minuter. Totalt har cirka 
7.5 timmar ljudfil transkriberats till 179 sidor text.  
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4.5.2 Empiri- och analysframställning 

Keller (1993, s. 3) menar, att det är viktigt att förstå vilka varumärkesassociationer som 
är unika, fördelaktiga och hur starka dessa är. Det är därför denna studie använder sig av 
Schnittka et al. (2012) analysmetod istället för John et al.s (2006), då denna kompletterar 
kartläggningen med ett utvärderingsmoment som ger förståelse för dessa delar. Studien 
avser att ha en praktisk relevans för företag att använda sig av analysen, för att kunna 
förändra sin image och därmed ha ett praktiskt analysverktyg så att upptäckterna enkelt 
kan appliceras i en verksamhet. Empiri- och analysframställningen genomfördes i tre 
steg.  
 
Steg ett 
För att använda Schnittka et al.s (2012, s. 268) Advanced brand concept maps (ABCM), 
så krävs det tillgång till varumärkesassociationer från djupintervjuer med konsumenter. 
Det första empiriframställningssteget är således en iterativ kodningsprocess av tema två 
av intervjuerna där associationerna till exempelvarumärket Lush fastställs. Författarna 
gick separat igenom transkriberingarna och markerade alla ord som ansågs vara en 
association till varumärket. De ord som båda har markerat, ansågs vara en association 
utan att diskuteras och de ord som skiljer sig åt, diskuterades tillsammans för att sedan 
beslutas om det ansågs vara en association eller ej. Detta gav utslag på fyra ord. Efter 
detta moment jämförs alla associationer, som uppgetts av respondent ett med 
transkriberingarna för resterande fem intervjuer, för att kontrollera så att associationer, 
som anses vara relevanta i en intervju även anses vara det i resterande. Detta moment 
genomfördes för att datan skulle behandlas på ett konsekvent sätt. Detta moment gav 
utslag på 21 ord som missats i någon av transkriberingarna. Då John et al. (2006, s. 552) 
beskriver det som av högsta vikt att använda konsumenternas egna ord, så har denna 
kodning ej innehållit någon kategorisering där respondenterna använder likvärdiga ord 
utan enbart kategoriserats inom böjningar av samma nyckelord, till exempel kategoriseras 
“lugnande”, “lugn” och “ta det lugnare” som “lugn”. Detta resulterade i drygt 400 
associationer varav 67 associationer uppgavs av fler än en respondent. För att det skulle 
anses vara en relevant association, sattes riktlinjen att minst hälften av respondenterna 
skulle uppgett det, enligt John et al.s (2006, s. 552) rekommendation. Detta resulterade i 
ett urval på 28 associationer till varumärket, som användes under analyssteg två.  
 
Det första steget resulterade primärt i drygt 400 associationer. Dessa ord jämfördes i sin 
tur mellan intervjuerna för att få fram vilka associationer som fanns hos fler än en 
respondent vilket gav utslag på 67 associationer. För att det skulle anses vara en relevant 
association sattes riktlinjen att minst hälften av respondenterna skulle uppge det enligt 
John et al.s (2006, s. 552) rekommendation. Detta resulterade i ett urval på 28 
associationer till varumärket som användes under analyssteg två.  
 
Steg två 
Under steg två så påbörjades analysen. Respondenten ombads att välja ut de ord, av de 
28 från steg ett, som hen kopplar till exempelvarumärket Lush och placera dessa på ett 
papper med logotypen i mitten för att illustrera hur respondenten tänker kring varumärket. 
Respondenterna i steg två hade även möjligheten att lägga till upp till fem associationer, 
som de saknade för att kontrollera att alla salient associationer för respondenten 
inkluderas (John et al., 2006, s. 552). Genom att ge respondenterna i övning två 
möjligheten att lägga till valfria associationer stärks associationernas validitet. Totalt 
under övning två skrevs sex associationer på blanka papper, varav enbart en återfanns hos 
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de 67 associationer som angavs av fler än en respondent. Detta indikerar på en konsensus 
i urvalet av associationer.  
 
Detta kompletteras vidare genom att respondenten visade hur starka kopplingar dessa 
primära och sekundära associationer har genom att rita ett streck för en svag koppling, 
två streck för en medelstark koppling och tre streck för en stark koppling. För att 
respondenten ska få en tydligare bild av hur kartan ska se ut, visas Schnittka el al.s (2012, 
s. 270) Original- BCM av Volkswagen Golfs varumärke (se appendix 5).  
 

Figur 3. Exempel på varumärkeskarta enligt John et al.s (2006) metod. 
 
Supphellen (2000, s. 324) belyser problemet för respondenten att uttrycka vissa former 
av associationer, ofta undermedvetna, verbalt. Metoden som används med att enbart 
använda sig av de mest frekvent använda associationerna bör därför, enligt Supphellen 
(2000, s. 332) inte användas som ett mått på styrka utan kompletterande utvärderingar. 
För att mäta styrkan av associationerna, har andra respondenter än i steg ett, ombetts att 
utvärdera båda hur fördelaktiga och starka de anser, att de 28 utvalda associationerna från 
steg ett är, i enlighet med Schnittka et al.s (2012, s. 266).  Utvärderingen av 
associationernas fördelaktighet görs genom att respondenten muntligt får uppge, på en 7-
skalig Likertskala, hur mycket hen håller med två påståenden för varje association, totalt 
58 påståenden (se appendix 6). Det första påståendet avser att mäta hur respondenten 
utvärderar hur fördelaktig värdering av associationen som respondenten har, exempel 
Lushs dofter är bra. Det andra påståendet avser att mäta hur viktig associationen är för 
köptillfället, exempel Doft är viktigt för mig när jag köper skönhetsprodukter.  
 
Dessa fyra individuella kartor sammanställs slutligen till en aggregerad varumärkeskarta, 
som används som utgångspunkt för att resonera kring hur deras nya nakna förpackningar 
påverkar deras varumärke. Den aggregerade kartan bygger på samma princip, som 
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presenterades för respondenterna men inkluderar en ytterligare dimension. Associationer, 
som är mer fördelaktiga, illustreras med en större diameter och, för köptillfället, viktigare 
associationer har en mörkare färg än mindre viktiga associationer (Schnittka et al., 2012, 
s. 267).  
 
 
 

 

 
Figur 4. Exempel på varumärkeskarta enligt Schnittka et al.s (2012) metod. 
 
Vid steg två så valde de fyra respondenterna ut mellan 12 till 19 ord var. Utöver dessa var 
det tre respondenter som valde att lägga till egna associationer på de blanka papperna. 
Totalt lades sex nya associationer till varav en återfanns hos de 67 associationer som 
angavs av fler än en respondent i första steget. Respondenternas starka associationer 
varierade mellan tre till tio ord, de medelstarka mellan två till åtta ord och de svaga mellan 
tre till 16 ord. När kartläggningen var klar så ombads respondenterna utvärdera alla 28 
associationer utifrån 58 påståenden (se appendix 6). Vid sammanställningen av denna 
övning kunde ett snitt fastställas trots en bred spridning och ett bortfall (se appendix 7).  
 
Steg tre 
Steg tre är en induktiv ansats att förstå hur förpackningen påverkar konsumenternas syn 
på varumärket, utifrån det insamlade materialet. Däremot så är intervjuguiden grundad i 
teorier och kodningen baseras på intervjuguiden (se appendix 1), vilket ger studien 
deduktiva inslag. Processen för kodning och analys är baserad på Spiggle (1994) då 
hennes ansats är anpassat till konsumentforskning. Hanteringen av data bygger på 
kategorisering, abstrahering och jämförelser. Kategorisering beskrivs av Spiggle (1994, 
s. 493) som att klassificera och namnge enheter av data, som innehåller ord som kan 
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innebära samma sak. Kategorisering kan vara baserat på tidigare forskning (Spiggle, 
1994, s. 493), vilket denna studie gör. Abstrahering kan både vara att summera mer 
konkreta kategorier till mer generella kategorier eller att erkänna enheter av data som en 
indikator för mer generella konstruktioner (Spiggle, 1994, s. 493). Slutligen så är 
jämförelser en process där de, likt namnet, undersöker de skillnader och likheter som 
finns i den insamlade mängd data (Spiggle, 1994, s. 494). Dessa tre processer sker 
iterativt, alltså växelverkande, under analysen. För att underlätta teoriskapandet, används 
dimensionering som ett slutgiltigt steg av analysen för att påvisa skillnader eller likheter 
mellan förpackade och nakna produkter. Dimensionering innebär att kategorierna eller 
koncepten som definierats, undersöks djupare för att förstå hur attributen eller 
karaktärerna skiljer sig åt (Spiggle, 1994, s. 494). För denna studie anses denna del vara 
extra viktig, då respondenterna har olika användarprofiler, där vissa ser 
skönhetsprodukterna som lågengagemangsvaror, vissa har mycket kunskap om 
varumärket samt att de har olika geografisk uppväxt. En noggrann dimensionering kan 
därmed avslöja om olika typer av konsumenter har olika syn på alternativa förpackningar. 
De kategorierna som identifierades under steg tre presenteras utförligt under kapitel 6.1. 

4.6 Forskningsetik  
Då studien innefattat intervjuer som metod för att samla in data, är de etiska aspekterna 
ytterst viktiga att ta i beaktande, då det innefattar fysisk kontakt med respondenterna. 
Forskningen är enig om att det är viktigt för studiens författare att ha förståelse för etiska 
principer, som allas lika värde, värderingar och integritet vid genomförandet (Bryman, 
2018, s. 170).  
 
Inom forskningsetiken har studien tagit de fyra etiska reglerna i beaktande. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta 
är för att säkerställa att studien genomförs på ett etiskt försvarbart sätt. Informationskravet 
innebär att de individer, som berörs av studiens syfte och olika delar, ska informeras 
(Bryman, 2018, s. 170). Enligt samtyckeskravet ska respondenterna delges information 
om att de har rättigheter att avsluta intervjun när som helst (Bryman, 2018, s. 170). När 
det kommer till konfidentialitetskravet så innebär det att de, som ansvarar för studien, har 
skyldighet att skydda respondenternas personuppgifter (Bryman, 2018, s. 170). Till sist 
innebär nyttjandekravet att studiens insamlade data endast får användas i denna specifika 
studie (Bryman, 2018, s. 171). Samtliga regler har efterföljts genom studiens gång. Vid 
början av varje intervju har information delgivits om studiens syfte, deras rättigheter att 
avbryta när som helst och samt inte svara på specifika frågor, samt att deras svar kommer 
att behandlas konfidentiellt. Studiens insamlade data har även endast använts i denna 
specifika studie och respondenternas namn har ersatts med att kallas respondent nr x. 
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5. Empiri 

5.1 Användarinformation och miljömedvetenhet 
Varje respondent har berättat om sin relation till skönhetsprodukter och miljövänliga 
förpackningar. Nedan finns sammanfattad information om vilket behov 
skönhetsprodukter fyller, vad respondenterna har för relation till Lush och vad de 
uppfattar som bra och miljövänliga förpackningar. Direktcitat från respondenterna är 
utmarkerat.  
 

5.1.1 Respondent ett 

Respondent ett (R1) arbetar på fritiden i en hälsokostbutik, tränar crossfit och umgås med 
vänner. Respondenten använder regelbundet skönhetsprodukter inom olika kategorier. 
R1 använder inte så mycket sminkprodukter men däremot mycket hårprodukter, 
ansiktsrengöring och hudkrämer. Hens hår beskrivs som torrt och därför använder hen 
produkter som är återfuktande. Hen använder hårolja två till tre gånger per dag och 
beskriver vinterhalvåret som “fruktansvärt”.  För håret använder hen varumärken, som 
hens frisör har rekommenderat, vilket är Redken och Fludio. R1 använder även 
ansiktsrengöring och hudkrämer dagligen. Hen använder ansiktsvatten och kräm morgon 
och kväll samt ansiktsrengöring på kvällen. R1 beskriver anledningen till att hen använder 
hudvårdsprodukter på följande sätt; “… jag vill ha bra ansiktsprodukter så att jag slipper 
använda smink så att jag inte får så mycket finnar och sådant där”. För hen är det viktigt 
hur produkterna får hen att känna sig då hen upplever att det är bekvämt att inte bära 
smink. Fortsättningsvis menar hen att hur hens hud känns även påverkar hens upplevelse 
om hens utseende. Hen använder hudvårdsprodukter från Jabushe, ett varumärke som hen 
som hen har rekommenderats om på sin arbetsplats.  
 
Respondentens relation till Lush är att hen känner till varumärket men inte använder deras 
produkter. Trots att R1 inte använder deras produkter själv så har hen ungefär tre 
badbomber i present till andra och testat en väns ansiktsmask. Hen besöker Lushbutiker 
varje gång hen är i Stockholm på besök hos hens syster, vilket är två till tre gånger per år.  
 
Respondenten uppfattar miljövänliga förpackningar som att inte bestå av mycket plast, 
utan fördelaktligen kartong istället. R1 uppfattar kartong- och pappersförpackningar som 
estetiskt mer tilltalande än plast, samt att det passar bättre in i respondentens hem. 
Respondenten tycker att förpackningar i det materialet känns bättre inombords då hen 
uppfattar att framtagningen av papper och kartong har mindre klimatpåverkan än 
plastframställning.  
 
R1 avgör vilken förpackning som är mest fördelaktig genom att resonera kring hur de 
skulle reagera med en flytande produkt i sig, exempelvis att “produkten förstörs i 
pappersförpackning genom att bli sladdrig”, samt att R1 föredrar att trycka ut produkt ur 
en förpackning för att pumpa ut produkt. Respondent ett resonerar även kring 
förpackningarnas miljövänlighet när hen beskriver fördelaktiga produkter, medan hur 
materialet produceras är ett kriterium, samt om förpackningen kan återanvändas hemma. 
R1 använder  till exempel glasförpackningar för att plantera blomskott i, då hen anser att 
det är estetiskt tilltalande i hens hem.  
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5.1.2 Respondent två 

Respondent två (R2) tycker om att gymma på fritiden och beskriver sig själv som 
sportintresserad. Respondenten använder regelbundet skönhetsprodukter, alltid efter 
dusch vilket vanligtvis är på morgonen eller när hen har tränat. De skönhetsprodukter 
som hen använder regelbundet är schampo, tvål, parfymer och deodorant. Anledningen 
till att hen använder skönhetsprodukter är för att hålla sig ren men även för att känna sig 
fräsch. Schampot hen använder är Head & Shoulders, parfym är från Dolce Gabbana och 
deodoranter från Diesel samt Calvin Klein.  
 
Respondentens relation till Lush är att hen känner till varumärket och använder produkter 
som hen fått som gåva. R2 har besökt en Lushbutik totalt fyra till fem gånger i sitt liv och 
köpt deras produkter. Hen har aldrig köpt en produkt till sig själv men hen har köpt 
presenter till andra, ungefär fyra till fem burkar hudkräm och några badbomber. Hen 
beskriver sitt användande av produkterna som sällan men använder just nu en duschkräm 
två till tre gånger i veckan som hen fick i julklapp samt en handtvål. Hen har även fått en 
kornig hudkräm, som hen inte har använt än.  
 
En miljövänlig förpackning för R2 innehåller ingen plast men hen menar att papper inte 
heller är helt problemfritt. Respondenten uppfattar dock papper som mer miljövänligt om 
hen ställs inför ett val mellan plast och papper. Förpackningens bekvämlighet spelar en 
stor roll för valet, då R2 eftersöker en smidig och elastisk förpackning. När respondenten 
köper någonting miljövänligt, får det hen att känna sig bra, då respondenten definierar sig 
själv som miljövänlig och inte vill vara en “hycklare”. Respondenten uppfattar beslutet 
att välja en miljövänlig vara som enklare, när hen köper någonting som hen behöver 
kontra något hen vill ha, exempelvis mat kontra elektronik. Hen handlar miljövänligt för 
att upprätthålla känslan av sin självbild och ta ett ansvar för sina medmänniskor.  
 
För att avgöra vilken förpackning som anses mest fördelaktig, tänker hen på vilka 
förpackningar som hen har en erfarenhet av. För att bedöma vilken som är mest 
miljövänlig, resonerar R2 kring hur framställningen av materialet från råvara till färdig 
förpackning ser ut, samt hur information om materialen förmedlas och anser att glas är 
mest miljövänligt “men man hör inte så mycket om det”.  
 

5.1.3 Respondent tre 

Respondent 3 (R3) tycker om att vara på utflykt i naturen. Respondenten använder oftast 
skönhetsprodukter på kvällen och då använder hen en ansiktsrengöring och en hudkräm. 
R3 använder även sporadiskt sminkprodukter på morgonen. Anledningen till att hen 
använder skönhetsprodukter, är för att känna sig fräsch samt att hen uppskattar känslan 
av produkter såsom ansiktsmasker. Respondenten beskriver att hen är villig att betala mer 
för skönhetsprodukter, då hen “inbillar sig” att dyrare produkter är bättre, samt att de 
bidrar till en “känsla av flärd av att ha fina saker hemma”. R3 har periodvist varit 
investerad i skönhetsprodukter och har sett det som ett intresse. Hen kunde då köpa 
produkter för att det var kul, fint eller exklusivt. I dagsläget har hen inte längre det 
intresset, då hen utvecklade ansiktsexem och inte längre kunde använda vilka produkter 
som helst. Varumärket som hen använder mest är Paula’s Choice och deras 
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ansiktsrengöring och återfuktande kräm, vilket hen kom i kontakt med via influencers. 
Dessa produkter köper hen oftast via skincity.se.  
 
Respondentens relation till Lush är att hen känner till varumärket och hen har tidigare 
köpt och använt tre till fem produkter. R3 har använt en ansiktsprodukt mot acne, en 
badbomb, en ansiktsmask och ett balsam. Hen besöker sällan deras butiker men har varit 
i butikerna som finns i Luleå, Stockholm och Göteborg.  
 
Respondent tre anser, att en miljövänlig förpackning är gjord på återvunnet material eller 
kan återanvändas, vilket R3 avgör genom märkning på förpackningen med text eller 
symboler. Respondenten uppfattar även förpackningar i ett material mer miljövänligt, än 
en blandning av material, då det är lättare för konsumenten att återvinna. Respondenten 
diskuterar även kring hur effektiv förpackningen är till ytan, till exempel att en produkt 
som har en omslutande förpackning inte har ett ytterligare skyddande lager och att 
förpackningen är fylld till maxgränsen. När respondenten köper någonting miljövänligt, 
känns det “positivt”, “skönt” och “tryggt” men däremot så har hen en neutral känsla i 
kroppen av att köpa icke-miljövänliga produkter.  
 
Respondenten eftersträvar en känsla av flärd och lyx i förpackningar till 
skönhetsprodukter, vilket hen menar känns genom en viss tyngd och stabilitet i 
förpackningen. När respondenten resonerar om vilket material som är mest miljövänligt 
på förpackningar nämner hen fyra faktorer; fraktvikten, hur organiskt materialet är, 
hormoner som vissa material kan utsöndra och slutligen tillgången till råmaterialet som 
förpackningen är gjort av.  
 

5.1.4 Respondent fyra 

Respondent fyra (R4) tycker om musik och att umgås med vänner och familj. Hen 
använder skönhetsprodukter dagligen och mest hud-, ansikts-, och hårvård. Hudvård och 
ansiktsvård använder R4 varje morgon och kväll, hårvård varannan dag bortsett från 
torrschampo som används varje dag och slutligen så använder respondenten 
sminkprodukter vid festligare tillfällen. Hen beskriver att smink inte ger hen så mycket 
värde men att hud- och hårvård är väldigt viktigt för hen. Hen tycker att hudvård är viktigt 
då hen upplever att det hjälper hen långsiktigt, till exempel med att förhindra rynkor. 
Hårvård är viktigt för R4 då hen beskriver att dessa produkter gör att hens hår blir mindre 
frissigt. Hen använder varumärken som Clinique, Lumene och Clarins som hen köper hos 
på återförsäljare såsom Kicks och Åhléns, varumärkets egen hemsida eller på hemsidor 
som Nordicfeel och Lyko. Det som avgör var hen köper sina produkter är var priset är 
lägst. 
 
Respondentens relation till Lush är att hen känner till varumärket och använder deras 
produkter ungefär fyra gånger per år när hen är hemma i Stockholm. Detta är till exempel 
ansiktskrämer, schampo, balsam och badbomber. Hen har totalt köpt och konsumerat 
mellan 30 och 50 produkter från Lush. När hen var yngre så besökte hen Lushbutiker 
ungefär en gång i månaden men nu är enbart när hen är vid en flygplats eller vid Centralen 
i Stockholm.  
 
Respondent fyra uppfattar återvinningsbara förpackningar som miljövänliga, vilket R4 
avgör genom utmärkning. R4 uppfattar även hårdplast mer miljövänligt än mjukplast, då 
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hen upplever att den är enklare att rengöra. Fortsättningsvis anser respondenten även, att 
förpackningar som är simpla och inte är färgade, känns mer miljövänliga och naturliga. 
När respondenten köper miljövänliga produkter, så känner hen sig lite bättre än då hen 
köper produkter som skadar miljön. Däremot så “svider” det på grund av att hen uppfattar 
miljövänliga produkter som dyrare.  
 
För att avgöra vilken typ av förpackning som respondenten uppfattar som mest 
fördelaktig så använder R4 sin erfarenhet som referens. Respondent fyra resonerar även 
kring hur hen gör sig av med förpackningen efter konsumtionen är över och om 
förpackningen är möjlig för hen att återanvända hemma. För att avgöra vilket material 
som är mer miljövänligt för förpackningar tänker R4 på nedbrytningen av materialet, 
återvinning och hur det kan återanvändas hemma. 
 

5.1.5 Respondent fem 

Respondent fem (R5) spenderar fritiden med att träna, fiska, åka slalom, vara med 
familjen och på sommaren bada. Hen arbetar även på Apoteket utanför studierna. R5 
använder en stor kvantitet av skönhetsprodukter och ser det som ett intresse och stundtals 
ett beroende. Respondenten hade acne som yngre och beskriver det som att ha “fastnat i 
träsket”. Hen köper skönhetsprodukter för hen gillar att testa nya produkter och blir ofta 
trött på att använda en och samma produkt under en längre tid. R5 har testat många olika 
produkter i olika prisklasser och beskriver resultatskillnaden som minimal, då hen 
egentligen tror att hyn påverkas mycket av stress och hormoner. R5 är inte selektiv till ett 
varumärke utan testar ofta nya varumärken, hen använder till exempel Aco, Rituals, 
Löwengrip, Estelle och Thild, Avène, Björn Axén, Ica, The Ordinary och Foreo. Intresset 
för skönhetsprodukter började som tonåring, då hen samlade på Dejt-parfymens olika 
dofter. 
 
R5 använder skönhetsprodukter varje dag, morgon och kväll. På morgonen beskriver hen 
det som att “... jag får inte glömma tvätta ansiktet då känner jag mig äcklig...” och på 
morgonen använder hen sig av en Foreo, ansiktsskum, ansiktsvatten, ansiktsolja, 
återfuktning, serum och syror. Hen har fått fem olika syror och tre ansiktsoljor, som hen 
varierar mellan varje morgon. Slutligen använder hen smink. För håret använder hen två 
olika schampon, hårinpackning, balsam och hårolja.  
 
Respondentens relation till Lush är att hen känner till varumärket och har köpt ungefär 
tio produkter såsom acnemedel, massagetvål, hudkräm, ansiktsmasker och skrubb. Hen 
har besökt deras butiker två gånger, en gång i Leeds i England och en gång på Mall of 
Scandinavia i Stockholm. Besöket i Stockholm var nyligen och då köpte hen de färska 
ansiktsmaskerna som hen fortfarande använder. 
 
Respondent fem resonerar inte kring huruvida förpackningen är miljövänlig. När R5 
köper någonting miljövänligt, är det inte ett medvetet val men känns ändå bra. 
Anledningen till att hen inte medvetet köper miljövänligt är för att R5 inte anser att hen 
har råd att köpa allt miljövänligt, då hen uppfattar det som dyrare och hen vill ha råd att 
köpa en större kvantitet. Respondenten menar, att hen kompenserar sitt shoppande, som 
hen anser är dåligt för miljön, genom att sopsortera hemma.  
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En fördelaktig förpackning för R5 är en hållbar förpackning, i bemärkelsen att den håller 
om produkten faller i golvet och något som är enkelt att ta med. För att definiera vilken 
förpackning som är mest miljövänlig, använder hen tankeregeln om vilket material som 
bryts ner först i naturen.  
 

5.1.6 Respondent sex 

Respondent sex (R6) tränar, sjunger, läser och umgås med vänner på sin fritid. R6 
använder regelbundet skönhetsprodukter, bland annat smink, hudvårds- och 
hårvårdsprodukter. Respondenten använder skönhetsprodukter för att känna sig 
självsäkrare och fräsch. Användandet av skönhetsprodukter får hen att känna sig 
ordentlig, städad och mer självsäker. R6 känner sig påverkad av sociala medier och 
upplever att hen måste leva upp till en standard, när det gäller utseende. Hen varierar 
mellan olika varumärken för sminkprodukter såsom Maybelline, Estee Lauder, Anastasia 
och NYX och beskriver att hen har högre krav på de foundations hen köper eftersom att 
hen har dålig hy. I dagsläget använder hen hudvård från Apoteket, som är anpassad till 
hy med acne men tidigare använde hen varumärken som Nivea. R6 är vidare noggrann 
med att köpa hårvårdsprodukter som inte innehåller parabener, sulfater eller parfym, 
exempelvis Tresemme. Hen köper enbart skönhetsprodukter som influencern Tati 
rekommenderar. Respondenten har hört talas om Lush via influencern Tati men har aldrig 
testat en Lushprodukt eller besökt en Lushbutik.  
 
En miljövänlig förpackning består, enligt R6, av så lite plast som möjligt. Förpackningen 
är gjord på återvunnet material, vilket hen avgör genom märkningen på förpackningen. 
Respondenten förknippar även en grön färg som miljövänlig. När R6 köper någonting 
miljövänligt, känner R6 en positiv känsla av att bidra till samhället och anser att allas 
bidrag hjälper till i att göra skillnad.  
 
Respondent sex resonerar gällande fördelaktiga förpackningar genom att hen refererar 
dem till förpackningar, som hen har erfarenhet av. Det som är viktigt, är att förpackningen 
är praktisk att transportera, hållbar om den tappas samt att produktens formula inte 
påverkas av förpackningen. För att avgöra hur miljövänlig förpackningen är, resonerar 
R6 kring hur produktionen av materialet påverkar miljön samt vad som händer, när 
förpackningarna slängs i naturen efter användningen.  
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5.1.7 Miljövänliga material 

Respondenterna ombads att definiera vilka material som de uppfattar som miljövänligast.  
 
Tabell 2. Vilka material som uppfattas som mest miljövänliga. På skalan 1-5 uppfattas 
ett som mest miljövänlig och fem som minst miljövänlig. 

 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Papper 1 2 1 3 1 (delad) 1 

Kork 2 3 3 4 1 (delad) 2 

Plast 4 5 5 5 3 4 

Metall 5 4 4 2 5 5 

Glas 3 1 2 1 4 3 

 

5.2 Associationer till varumärket 
Under tema två så kodades transkriberingen efter associationer till varumärket. Detta 
resulterade i 472 associationer som nämnts av en eller flera av respondenterna. 
Författarna genomarbetade enskilt transkriberingarna, för att markera vad dessa ansåg 
som relevanta associationer och jämförde sedan resultatet. Detta resulterade i fyra ord 
som diskuterades om de var associationer eller ej. Nedan, i kursivt, finns alla associationer 
som varje respondent har uppgett.  
 

5.2.1 Respondent ett 

Under tema två uppgav R1 95 olika associationer; annorlunda, ansiktsmasker, 
antiinflammatoriska, använder inte så mycket artificiella tillsatser, avslappnad, 
avståndet, bada, badbomb, badbombsdemonstrationer, badkar, belasta miljön mindre, 
beställa, blivit större, bra atmosfär, bra kvalitet, bredare utbud, butik, djur, dofter, 
egentid, energirik, estetiskt, fart, fint, flåsar inte en i nacken, fort i vändningarna, fruktigt, 
fräsch, få andas, färgsprakande, för hela kroppen, förnyar huden, genomtänkt, grönt 
tänk, ha en riktigt bra stund, hela kroppen, himla trevliga, hårinpackning, härligt, 
informationsmässigt, inte bara tjejer 15-25, inte superpå, inte testats på djur, internet, 
jättebra för djuren, kompetensmässigt, konsultation, kul, känner inte att man gjort något 
fel bara för att man inte köpt något, känner typ sig hemma, levererar alltid, lugn, luktar 
gott, luktar på allting och testar, marknadsför sig, miljön, mycket tankar och idéer, mån 
om en, många som jobbar i butiken, naturliga ingredienser, naturliga produkter, 
naturligare val, naturligt, ny, ny energi, nytt liv, om det hade funnits i Umeå, populära, 
present, rekommenderat, ren, servicemässigt, sinkar, skön stämning, sprallig, stort bord 
med mycket produkter, superglada, svarta förpackningar, svinbra, söta, testa, tid för sig 
själv, titta ifred, tjej, trovärdigt, trygg, träningsintresserade, uppfriskande, upplevelse, 
veganskt, visar mycket produkter, yngre, återanvända saker, återuppbyggnad och äldre. 
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5.2.2 Respondent två 

R2 uppgav 61 associationer under tema två; annorlunda, badbomber, berättar varför den 
här produkten är bra, blommigt, bra känsla, brutalt trevliga, butiken, Carlings, djur-och 
miljörätt, framställa med minimal påverkan på andra, fräsch hygienkänsla, fräscht, gått 
till på rätt sätt, gör bra produkter, handgjorda, handtvål, hipster, hipsterkänsla, 
humanism, humanistiskt, humanistiskt inställd, hållbart samhälle, ingen djurpåverkan, 
keps, klasskamrat, klimatpåverkan, konstig, kunskap om de hen gör, kvinna, longboard, 
luktar supergott, massa färger, medvetna, medvetna om vad de har i sina produkter och 
material, miljömedveten, miljön, miljöpåverkan, mån om sitt yttre, människorätt, nytänk, 
optimera, ovårdat hår, politiskt aktiva, positiv, present, samhälle, Secondhand, 
sportintresserad, sticker ut, säljer inte bara för att sälja, Södermalm, tillit, 
tillmötesgående, utstickande, vegan, veganska, vegetarian, vill stanna och luka och ta på 
saker, ytlig, återvinna och övertyga mig på ett annat sätt än priset. 
 

5.2.3 Respondent tre 

R3 uppgav 114 associationer under tema två av intervjun; aktivist, allergiska reaktioner, 
allergivänligt, alltid ledig på söndagar, alternativa veganestetiken, alternativt, 
ansiktsmask, bad, badbomber, badkar, bekväm att bryta mot tabun, bekväma, 
bekämpningsmedel, berätta personliga anekdoter, bild på de som arbetar i våra fabriker, 
bra för djuren, bryr oss om våra medarbetare, djur, eko, ekologiskt, engagerad i någon 
sorts miljö- eller djurrättsorganisation, essentiell olja, extra potentiella 
parfymmolekyler, färgämnen, gillar att gå på festival, gillar att röra andra människor, 
gillar djur, glada pasteller, glitter, globalt företag, guldfärgad, handgör, hemsida, 
hennafärgat hår, hippie, hållbarhet, hållbarhetsfrågor, hållbart, håller länge, härligt, 
inte alls allergivänligt eller miljövänligt, inte använder ingredienser som kommer från 
djur, inte har testats på djur, integritet, kemikalier, kläder som man kanske kan köpa från 
festivaltält, kul, känns kanske inte som att det löser upp de fetter som finns i smink, lekfull, 
lera, lite gränslösa, lokalsamhället, luktar gott, luktar jättemycket, Luleå, 
Lushsupporters, läkande förmågor, malda mandlar, marknadsföring, medicinska 
egenskaper, mysigt, märklig stämning, naturliga produkter, naturliga råvaror, nya 
produkter, ont i huvudet, parfym, parfymerat, patchouli, peppiga, positivt, prova en 
produkt, regnbågsmönster, reklamblad, reko, rena, roliga färger, rosblad, rätt milda, 
rättvisepathos, samhälle, self-care, septumpiercing, skrika kött är mord, slappna av, 
släpp ner axlarna, släppa ut djur, snacka, spraya graffiti, starka färger, startade litet, 
statement, storytelling, succulent, superfärgglada, superkort lugg, supersuperintimt, ta 
hand om sig själv, ta ställning, tantparfymer, testa en produkt, tjockt papper, träffar en 
människa för första gången, tunga dofter, tvålbar, tvålkakor ligger på rad, tål inte, 
ungdomligt, unna dig själv, vegan, veganskt, veganutseende, växer långsamt och växtens 
naturliga skyddsförsvar.  
 

5.2.4 Respondent fyra 

Under tema två av intervjun så uppgav R4 74 associationer; 12-16 kanske, 20 till 30 
åldern högst, affärer doftar väldigt mycket, annorlunda, använda rätt många gånger, 
använder om förpackningarna, använt mindre färgämnen på förpackningarna, 
badbomber, badkar, bli återanvänt, blomdoft, Bodyshop, bra för min hy, bra produkter, 
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bryr mig väldigt mycket om djur, bryr sig, citron, de som tillverkat produkterna får bra 
betalt, det är ditt ansvar att lämna in förpackningarna, djur, djuren ska må bra, dofter, 
dyrt, egna butiker, fräscha, företaget bryr sig om deras arbetare, gillar, går fram och 
frågar, går in och kollar, gör någonting, hamnar inte i vattnet, hemsida, hjälpa, 
huvudvärk, hållbart samhälle, influerar, ingen butik i Umeå, inte onödiga saker på 
förpackningarna, jag på mitt sätt hjälper till, jag vill vara lite mer som henne, kan bara 
använda tre gånger, kan inte bara slänga dem (förpackningarna), kan testa, känns bra, 
lite bättre material, luktar gott, lämna in fem förpackningar och få rabatt eller något 
gratis, mammor som handlar till sina barn, miljön, minnen, negativt, när jag ändå äter 
kött så vill jag på något sätt hjälpa till, parfymerade, parfymerade produkter gör min hud 
mer torr, politiskt aktiv, produkterna faktiskt hjälper någon, produkterna är väldigt 
dryga, produktförpackningar, rättvist, slösar inte, sociala, sparar pengar, sponsrar, 
svarta förpackningar, ta hand om djuren, testa, tjej, trevliga, träd, unga, vem som har 
producerat produkten, vill göra något bättre, WWF och yngre.  
 

5.2.5 Respondent fem 

R5 uppgav 69 associationer under tema två; 08:or, 15 till 25, eller yngre, ambassadör, 
badbomb, badkar, beställa hem, blå, bohemiskt, bubblorna, Dejt (parfym), den tar inte 
alls slut om man använder den en gång i veckan inom en månad, det är som inte, synligt, 
egen butik, ett av barnen som stod där runt såpbubblorna, eukalyptus, favorittvålen, finns 
inte här i Umeå, fruktigare, fränt, fräsch, färska ansiktsmasker, färskt, glad, grönt, gå 
runt och lukta, hemsida, ingen reklam, ingen som pratar om det, inte det vanligaste, 
intrycket, is, jag följer ju inte Lush på Instagram, kan bli dåliga om man lämnar dem för 
länge, klämma, kunde inte sluta tänka på det, kunde mer än mig, kunnig, kylskåp, känns 
bra, Leeds, luktar gott, lukterna, Luleå, lång, Mall of Scandinavia, mask, medveten, 
miljövänligt, mycket att, titta på, mycket folk, mycket färger, mycket lukter, mys, naturligt, 
närmare, produkterna är inte lika stilrena, rödhårig, sjungande biträdet, skrubb, snofsig, 
Stockholmare, stora förebild, såpbubblorna, trångt, träd, ungdomar, vem som har gjort 
det, vit och yngre. 
 

5.2.6 Respondent sex 

Under tema två så uppgav R6 59 associationer; aktivism, allergiska, allt ser bra ut på dem 
då de lägger på smink, använder deras produkter (anställda), använder inte djur för att, 
framställa sina produkter, blommigt, djur, djurrättigheter, djurvänliga, enkel, feminin, 
fin, fin hudtyp, fruktsammare, fräsch, för framsteg, går inte att blend out, håller inte hela 
dagen, inga djurförsök, ingen parfym i deras hudvårdsprodukter, ingen äter kött eller 
animaliska, produkter, inhemska produkter, inte lika kräsna, jämnar inte ut sig, jättebra, 
kanske några män, konstiga skuggningar vid ögonlocken, kvinnor, känsligare för dofter, 
känsligare hudtyp, lite patchy, lugnande, luktar jättebra, mänskliga rättigheter, 
noggranna med innehållet, parabenfri, parfym,, politiska korrekta, politiskt insatta, 
positivt intryck, ren, renliga av sig, rosa, rätt väg som ett sminkföretag, ser bra ut också 
(produkterna), skyddshandskar, sociala medier, speciell, sticker ut från andra, städad, 
stödja, svenskar, svenskt företag, säkra, tjejer, tänker mycket på hygienen, veganska, 
väldigt simpel och Youtube. 
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5.3 Förpackningsassociationer 
För att fastställa vilken typ av associationer som förknippas med traditionella respektive 
alternativa förpackningar, så har intervjun kodats efter nyckelord- eller uttryck som kan 
jämställas med en association. Antalet associationer skiljer sig mellan respondenterna 
från två till 16 per förpackning. Detta var väntat då vissa respondenter inte är lika verbala 
som andra (Supphellen, 2000, s. 332). Empirin presenteras i följande ordning; först 
presenteras associationerna till de traditionella förpackningarna i ordningen läppstift, 
highlighter, schampo och ansiktsmask och sedan de nakna produkterna, i samma ordning. 
Efter detta presenteras en översikt av respondenternas köpintention, för att sedan avslutas 
med en presenteration av de associationer, som ansågs avgörande för respondenten i valet 
mellan produkterna utan och med de återanvändbara förpackningarna och deras 
associationer. Associationer märks ut med antingen kursiv text eller citationstecken. 
 

5.3.1 Traditionella förpackningar 

Läppstift 
R1 har uppgett följande associationer: inte tänkt på ett läppstift, läppstift är lite kortare 
och tjockare, clean, står Lush, jag hade velat att det hade stått att det är ett läppstift, helt 
svart, litet märke, simpel, inte superkul, annorlunda, mascara, stilren detalj och passar 
en läpp bättre.  
 
R2 har uppgett följande associationer: liten, smidig, lätt att ta med sig, positiv känsla så 
fort jag ser Lush, bilden av företaget, miljövänligt, bra produktion, bra känsla och ser 
påklistrad ut.  
 
R3 har uppgett följande associationer: superbillig, Rusta, lätt att hålla i, inte har 
någonting mer utmärkande i designen, enhetlig, går den ens att öppna?, tejp, Mary Kay-
läppstift, 90-talet, min mamma, smal, platt och luktade.  
 
R4 har uppgett följande associationer: Typiska läppstift, plast, vilken färg som helst, deras 
logga, inget klistermärke om vad som är i produkten och sådant och annorlunda. 
 
R5 har uppgett följande associationer: farmor, praktisk, locket flyger inte av, väskan, den 
tar inte så mycket plats i väskan, slita lite, vrida, mojänger och gå av lättare för att den 
är smalare. 
 
R6 har uppgett följande associationer: tycker inte om sådana små, smal tub, går lätt 
sönder, spricka, lite produkt i dem, billig, helsvart, kemiklassen, inte så mycket 
utsmyckning, plast, söt, enkel och jättesimpel. 
 
Highlighter 
R1 har uppgett följande associationer: Känns inte som en typisk sminkprodukt, palett, 
aldrig sett en highlighter i en burk, makeupartist, kitt, liten, gillar, nätt, få med sig den 
lätt, haft den framme, står något lätt på framsidan, information på baksidan, clean, lätt, 
inte så mycket krimskrams och lättare att kunna applicera med en pensel. 
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R2 har uppgett följande associationer: plastlock men glasburk känns bra, liten glasburk, 
en stor glasflaska väger en del, inte invänt plast i produktionen förutom locket, kan gå 
sönder och lättare att ha i en liten glasburk. 
 
R3 har uppgett följande associationer: superklassisk Lushförpackning, inte kan gissa vad 
det är bara genom att kolla på förpackningen, oväntade former, fighting animal testing, 
stoppa ner fingrarna direkt i den, ohygieniskt, bakterier och opraktiskt. 
 
R4 har uppgett följande associationer: känns bra, står på ovansidan vad det är och vad 
den gör, enkelt, ingredienser, against animal testing, inte onödigt mycket etiketter, 
fingrarna, vrida upp är väldigt enkelt, bra kvalité, inte gå sönder, använda den rätt 
många gånger, inte för stor och ha den i sin lilla väska om man ska ut. 
 
R5 har uppgett följande associationer: mycket (produkt), överdosera, inte puderform, 
glas, skruvlock, ser bra ut och shit kan hon inte sminka sig. 
 
R6 har uppgett följande associationer: skulle aldrig gissa på att det är en highlighter, 
palett (får upp, böjer upp), saknar liten spegel, flytande och tar längre tid att blend out. 
 
Schampo 
R1 har uppgett följande associationer: ha med sig, supersmidig, resa, gymmet, ett 
alternativ, necessär, inget speciellt intryck, vanlig schampoflaska, fruktigt och står 
schampo och vad det är till för. 
 
R2 har uppgett följande associationer: inte så miljövänlig, lite dålig smak, behöver 
schampo och inte avskräckt från att köpa den. 
 
R3 har uppgett följande associationer: gymmet, ute och reser, liten, billig, kassan, plast, 
klassiskt utseende, Coop, plockgodis och impulsivt köp. 
 
R4 har uppgett följande associationer: känns väl bra också, etiketterna som andra 
förpackningarna, kan återanvända själv, inget färgämne till själva plasten, mer naturligt, 
ser liksom hur produkten ser ut, känns mycket fräschare, naturligare färger och 
brunaktigt (produkten). 
 
R5 har uppgett följande associationer: reseförpackning, tränar, luktade för mycket 
fräscht, killhållet, läser texten, inte använt det om jag hade farit på fest, luktar typ lite 
Lush i allmänhet, Dove, Axe, fruktigare och använda tänderna. 
 
R6 har uppgett följande associationer: milliliter, reseschampo, 100 procent återvunnet 
material, ser nytt ut och trycka ut.  
 
Ansiktsmask 
R1 har uppgett följande associationer: tänker att de ser ut så här, inte något speciellt, 
clean, står vad det är på framsidan, väldigt nätt, ta med och simpel. 
 
R2 har uppgett följande associationer: plast, inte en så bra känsla, liten, smidig, ser bra 
ut, rätt mycket information, står vem som gjort den, lite cool text, tilltalande och animerad 
bild på honom som gjort den. 
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R3 har uppgett följande associationer: tonåring, min syster, göra vår hudvårdsrutin 
tillsammans, mysigt och starka känslomässiga kopplingar. 
 
R4 har uppgett följande associationer: svart förpackning, enkla, inte för stora, enkla att 
öppna, stapla, ingen onödig konstig form, tar mindre plats och inte onödigt många 
etiketter. 
 
R5 har uppgett följande associationer: opraktiskt med att skruva, fastnar i mojängerna, 
kämpa fasen med blöta händer, är det den jag har?, luktar gott, locken sitter ganska hårt, 
irritation och jobbigt med lock. 
 
R6 har uppgett följande associationer: smidigt, skopa ihop produkten, fast, ganska liten 
burk, känns som den skulle räcka två gånger, svart burk, slät och etiketten. 
 

5.3.2 Nakna produkter 

Läppstift 
R1 har uppgett följande associationer: krita, jätteohygieniskt, ofräscht, folk är och petar 
på den, bakterier, tampong, snuskig, inte tilltalande och samla på sig vad som helst. 
 
R2 har uppgett följande associationer: inte lika smidig, skulle kunna färga din sminkväska 
och ingen plast vilket är bra. 
 
R3 har uppgett följande associationer: sjuk grej, barnkrita, barn ska inte äta färg, 
kemikalier, känns inte som att man vill ha det på läppen direkt, giftigt, ingen flärd och 
lekfull. 
 
R4 har uppgett följande associationer: känns väldigt liten, tappa bort, känns ju bra, bra 
produkt, bra förpackning att man inte använder onödiga saker, hudvård och läpp känns 
lite fräschare om man kan stänga den och skydda den från yttre, väska, skada eller färga 
andra produkter och saker i väskan, damm, smutsig och inte lika hygienisk. 
 
R5 har uppgett följande associationer: opraktiskt att ha i väskan, kladdigt, inte något hölje 
som håller inne färger, trycks in i väskan eller fickan, akvarellkrita, feta kritor och skolan. 
 
R6 har uppgett följande associationer: bakterier, smetas ut, kan inte lägga den bara 
snabbt och enkelt i väskan, känns inte säkert att använda, saknar skydd, står bara helt 
öppet, torr, stel, damm, saknar lock och smetas ut på andra grejer.  
 
Highlighter 
R1 har uppgett följande associationer: penna, tilltalar mig inte (produkten), bakterier, 
packa upp och ner den, jobbigt, kartong kan jag ha framme, inget speciellt, fin, står Lush, 
syns knappt men ändå syns det (texten Lush) och tilltalas (förpackningen). 
 
R2 har uppgett följande associationer: bara papper, känns bra rent miljömässigt, 
otympligt, pressas sönder i väskan, obekväm och känns bättre än om den skulle vara i 
plast.  
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R3 har uppgett följande associationer: inte alls ohygieniskt, supernice, miljövänligare, 
papper, gullig, färgmarkeringen, går att ta in och ut, kul, fast form och man tänker att 
man kanske inte geggar runt sina bakterier lika mycket då och gnugga. 
 
R4 har uppgett följande associationer: känns det ju bra, onödigt med den här saken 
(flärparna), sizen på den är bra, försiktigt, smutsar ner och hålla allt annat runt om sig 
rent.  
 
R5 har uppgett följande associationer: lära sig hur man ska hantera, lättare att använda, 
styra bättre, bökig, sminka sig varje morgon, krita, kladdig och öppna upp, stänga och 
vika ihop allting. 
 
R6 har uppgett följande associationer: bra highlighter, lite hård, jättesöt, liten, lätt att ta 
fram, skeptisk, tar bort en del av min foundation, hur hygieniskt är det? och (svår att) 
rengöra.  
 
Schampo 
R1 har uppgett följande associationer: hemma, snuskigt, känns fräschare (än läppstiftet 
och highlightern), renare i duschen, rengöra, kletigt, ha en förpackning jämt med sig, 
bökigt, kladda och ofräscht. 
 
R2 har uppgett följande associationer: intresserad, spännande, känns bättre, annorlunda, 
luktar gott och blommigt.  
 
R3 har uppgett följande associationer: franska kakor, macarons, Svampbob Fyrkant, 
svampaktigt material, opraktisk, lödder, rund, lilla linjen i mitten, färgskiftningar, plojig 
och barnprodukt. 
 
R4 har uppgett följande associationer: har använt, gillar, köpte deras förpackning till, 
torka av den, ha i duschen, känns lite bättre än de andra produkterna utan förpackning 
för om det skulle smutsa ner någonting i duschen så torkar man eller blöter av med 
duschen, enkel att använda, slösar inte vatten, lödder och använder mindre produkt. 
 
R5 har uppgett följande associationer: hur kan jag duscha håret med den?, gnugga,  blöta 
upp, försvinna, ingen text och underhåller mig med text.  
 
R6 har uppgett följande associationer: jobbigare att använda, våt först och gnugga sen, 
klibbigt, klistra sig fast, fastnar hårstrån, osmidigt, fräsch, hemmatrevligt och tryggt. 
 
Ansiktsrengöring 
R1 har uppgett följande associationer: handtvål, hemma, allt som rör ansiktet så vill jag 
liksom det inte ska vara någonting som är bakteriellt, problem med min hy, bakterier, 
gullig, ha framme, ofräscht, litet ansikte, man fattar ju liksom att det är till ansiktet, nätt, 
fin färg, hudfärgad, nude och söt.  
 
R2 har uppgett följande associationer: känns mycket bättre, positiv känsla, förvaring, ta 
med den, otymplig, badrummet blir fuktigt, fula fläckar, inte produkten i en flaska eller 
förvaring och glida iväg. 
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R3 har uppgett följande associationer: ser ju lite förfärad ut, öppen mun, gullig, gubben i 
månen, inte något man ska ha i sitt ansikte, färgblock, vattenfärg, snälla ögon och det 
ska vara i en förpackning och inte ligga framme. 
 
R4 har uppgett följande associationer: under kranen, lödder, använde lite mindre 
(produkt), enklare, snabbare, naturligt, fräschare, fettmärken och lätt att tvätta bort. 
 
R5 har uppgett följande associationer: kladdigt, handtvål, gamla handtvålar, ser äckligt 
ut, blöta händer, gnugga in, rester i skålen eller på handfatet och brunt. 
 
R6 har uppgett följande associationer: doftar gott, blöta den och sen gnugga och lägga 
på, smiley och njuta av. 
 

5.3.3 Köpintentioner 

Respondenterna ombads att avgöra vilken typ av förpackning, de föredrog. De fick välja 
mellan en av Lushs traditionella förpackningar (se appendix 2) och en av Lushs produkter 
från det “nakna” sortimentet (se appendix 2). Vid de fall som Lush även har återbrukbara 
förpackningar, som konsumenten har möjlighet att köpa som komplement till en naken 
produkt, har respondenten även ombetts att bedöma om detta påverkar deras köpvilja.  
 
Tabell 3. Översikt av vilka produkter och förpackningar som respondenterna föredrar. 
För två respondenter så föredrog de en förpackning att ta med (*) och en förpackning 
hemma (**). Den kursiva texten i tabellen beskriver de återanvändningsbara 
förpackningarna som finns för vissa av produkterna. 
Produkt Förpackning R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Läppstift 

Läppstift i plast Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Naket läppstift Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Hylsa Nej Ja Ja Ja Nej Ja 

Highlighter 

Highlighter i glas Nej Ja Nej Ja Nej Nej 

Naken highlighter i 
papper 

Ja Nej Ja Nej Nej Ja 

Schampo 

Schampo- 
flaska 

Ja* Nej Ja Nej Ja Ja 

Naken schampokaka Ja** Ja Nej Ja Nej Nej 

Metall- 
förpackning 

Nej Ja Nej Ja* Nej Nej 
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Kork- 
förpackning 

Ja Nej Nej Ja** Ja Nej 

Ansikts- 
rengöring 

Ansiktsmask i plast Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Naken ansikts- 
rengöring 

Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Metall- 
förpackning 

Nej Ja Nej Ja Nej Nej 

Kork- 
förpackning 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

 

5.3.4 Köpintentionen och de återanvändningsbara förpackningarna 

Respondenterna ombads att redogöra för varför de föredrog en produkt framför en annan. 
För att presentera deras tankar har nyckelord från deras argumentation valts ut och dessa 
har markerats med citattecken. 
 
Läppstiftshylsa 
Respondent ett föredrog den traditionella förpackningen, då R1 ansåg att den traditionella 
förpackningen är “hygienmässigt” bättre, det nakna läppstiftet är “jätteofräscht” samt att 
förpackningen på den traditionella förpackningen är “snyggare” och “passar mig bättre”. 
Introduktionen av en återanvändningsbar förpackning till det nakna läppstiftet gör ingen 
markant skillnad för R1, eftersom hen fortfarande anser det nakna läppstiftet vara 
“ofräscht”. Respondenten påpekar dock att det är någonting positivt “om man använder 
jättemycket” läppstift, vilket R1 inte gör samt uttrycker hen en motvillighet till att 
“behöva köpa tvådelat första gången”.  
 
Respondent två föredrog den traditionella förpackningen då det är en sminkprodukt man 
“använder ganska ofta” och att det därför är viktigt att kunna “skydda väskan”. 
Introduktionen av en återanvändningsbar förpackning till det nakna läppstiftet ändrar 
valet då hen anser att det är bra med “återanvändning av materialet”, man “kan byta ut 
bara själva läppstiftet och inte förpackningen”, det är “mer miljövänligt” och “mer 
hållbart”. Respondenten anser även att förpackningen känns “lika stor”, att den “går inte 
sönder” och slutligen att det är ett val mellan “plast kontra metall”.  
 
Respondent tre föredrog den traditionella förpackningen på grund av att den “skiljer på 
handtag och stift”, vilket gör att användaren inte får “klet på fingrarna”. En 
återanvändningsbar läppstiftshylsa förändrar respondent tres val på grund av att hen anser 
att den är “rätt fin”, har en känsla av “flärd” som kommer från “lite metalldetaljer”. 
Respondenten anser även att förpackningen är “smart “och “innovativt”, trots att hen har 
problem med att öppna förpackningen samt att den “uppfyller inte det här jag pratade om 
att det ska vara ett material” av miljöskäl.  
 
Respondent fyra föredrog den traditionella förpackningen med anledningen att det är 
“enklare att ta hand om produkten”, känns “fräschare” och som att det är “lite mer 
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produkt” då den är “smalare”. Respondenten ändrar sitt val av förpackningen om hen “får 
den (läppstiftshylsan) gratis” eller att de har “samma pris” totalt.  
 
Respondent fem anser att den traditionella förpackningen är “praktisk” och att “den 
öppnar sig när jag vill öppna den”. När det kommer till den återanvändningsbara 
läppstiftshylsan, har även denna respondent svårigheter med hur man öppnar den men 
menar att hen skulle “använda den här oftare” och konstaterar att den är “miljövänligare”. 
Däremot uppfattar hen det som “bökigt” och “kladdigt” att behöva montera det nakna 
läppstiftet i förpackningen och respondenten förutspår att det kommer att upplevas som 
“ett lypsyl som gått av”, att använda produkten. Sammanfattningsvis menar respondent 
fem att hen inte hade valt något av förpackningarna.  
 
Respondent sex föredrog den traditionella förpackningen för att den “har ett lock, ett 
skydd”, dock har R6 använt liknande produkter tidigare och då upplevde hen att 
produkten “smulas”. Respondentens val av förpackning förändras, när den 
återanvändningsbara läppstiftshylsan introduceras med antagandet att det är samma 
“pris”. Anledningarna till det är att den “ser lite bättre ut”, är “tjockare” så att den “bryts 
inte av så lätt”. Det hen tycker är fint på förpackningen är “guldet”, “metallen” och hen 
anser att den är “gullig”. En nackdel är att det “står ju inte hur mycket produkt som det 
finns inuti”.  
 
Highlighter 
Respondent ett föredrar förpackningen till den nakna highlightern, som köps i en 
pappersförpackning, då hen gillar “hur den ser ut” och att den “känns mer som en 
sminkprodukt”. Däremot uppfattar hen själva produkten som “kornigt”, att den “faller 
isär” och att den är “svårapplicerad”. När hen ser highlightern i traditionell förpackning, 
tänker respondenten på “pensel” och fotkräm”. 
 
Respondent två föredrar den traditionella förpackningen, eftersom R2 uppfattar den som 
mer “stabil” och “bekväm”. Respondenten anser att det “känns som att den i papper skulle 
gå sönder”, vilket innebär att hen skulle “behöva köpa en ny”, vilket leder till 
“överkonsumtion”.  
 
Respondent tre föredrar förpackningen till den nakna highlightern, som köps i en 
pappersförpackning. Respondenten uppfattar den förpackningen som “roligare”, 
“lyxigare”, “stilren”, att den har en “fin färgskala”, ett “roligt typsnitt” och att den är 
“kul”. R3 anser att det är en “tanke i förpackningen”, bland annat på grund av den “inre 
förpackningen” och att “själva Lushtrycket är nätt och jämnt synligt”. Slutligen uppfattar 
hen den förpackningens som “lite mer hygieniskt” och att hen får intrycket att “wow, det 
här har jag aldrig sett förut”. 
 
Respondent fyra föredrar highlightern i traditionell förpackning.  
 
Respondent fem föredrar ingen av de presenterade alternativen, då hen vill ha produkten 
i en palett. Däremot anser hen att den nakna highlightern är “lättare men opraktisk”, 
medan den traditionella förpackningen är “praktisk men svår”. 
 
Respondent sex föredrar förpackningen till den nakna highlightern, som köps i en 
pappersförpackning, då hen uppfattar den som “bättre” och “smidigare”. 
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Schampo 
Respondent ett föredrog den traditionella förpackningen att ta med och den nakna 
schampokakan att ha hemma på grund av att hen kan “duscha av yttersta lagret” av 
produkten och att hen “hört jättemycket bra” om schampokakor och skulle “vilja testa”. 
På den traditionella förpackningen syns det “brunt, och det är inte så kul”. Den nakna 
produkten anser respondenten “tillför energi”, “tilltalar” hen, har “färger”, är “fin”, 
“roligare”, “trevligare” och “ska synas”. När metallförpackningen introduceras för 
respondent ett, vill hen även använda den nakna produkten utanför hemmet, då den 
“behöver aldrig ta i något annat”, går att “transportera”, är “lätt”, “smidig”, “inte så stor” 
och “tar ju mindre plats”. Däremot uppger respondenten att hen “tycker inte om 
metallfärg”. Efter detta introducerades korkförpackningen för respondenten, som hen 
föredrar mer än metallförpackningen, även om den är “dyrare”. Anledningarna till att 
korkförpackningen är att föredra, är att den är “superfin”, är “finare att ha framme” samt 
är bättre enligt ett “miljöperspektiv”. 
 
Respondent två föredrar den nakna förpackningen på grund av att det är “ingen plast”, 
den är “spännande” och annorlunda, samt kan vara ett “kul prov” att “testa något nytt”. 
Den nakna produkten får även R2 att tänka på “tvål” samt att hen “inte kan ta med” den. 
När metallförpackningen introduceras för R2, uppger hen att det bara “gör valet ännu 
självklarare” för “vill jag ta med den så kan jag ju göra det” och hen hade “köpt 
metallburken där ändå för bekvämligheten framförallt”. Hen menar att den känns 
“mindre” och att “metall (är) bättre än plast”. Efter detta introduceras korkförpackningen 
och respondenten uppfattar detta som en typ av “trämaterial”, som hen beskriver som 
“inte lika hållbar och robust” som metallen och att den “skulle kunna gå sönder i väskan 
och förstöra…” saker där i. Däremot anser respondent två att korken “ser mycket coolare 
ut”, är “annorlunda” och “sticker ut”. 
 
Respondent tre föredrar den traditionella förpackningen på grund av att hen uppfattar den 
nakna produkten som “svår att använda”. Introduktionen av den återanvändningsbara 
metallförpackningen påverkar inte respondentens val, då den fortfarande uppfattas som 
“svår att använda”. Förpackningen får respondenten att tänka på “medicinsk salva från 
50-talet”, “tigerbalsam” och “industri”. Korkförpackningen påverkar inte heller 
respondentens val av samma anledning men däremot uppfattas den som “ekologisk” och 
att vara kopplad till “naturen”.  
 
Respondent fyra föredrar den nakna produkten och har tidigare använt produkten 
tillsammans med den återanvändningsbara förpackningen i metall. Respondenten 
uppfattar den som “jätteenkel att ta med”, går att “stänga ordentligt”, är en “simpel 
förpackning” och att “ingen skulle veta vad som var i”. R4 beskriver den som “fräsch”, 
“enkel”, “naturlig”, “inga klistermärken”, “bara loggan” och  “silver”. Respondenten 
uppfattar det som att metallförpackningen gör så att produkten “inte ska ta åt sig 
jättemycket smuts” och “håller smuts ute”, det är även enkel att “ta ut och tvätta av den” 
då den blir “fettig” och “smutsig”. Respondent fyra poängterar även att hen tycker att det 
är bra att den går att “använda flera gånger”. Sedan introduceras korkversionen av 
förpackningen och R4 hade föredragit att ha den hemma och metallförpackningen att ta 
med. Respondenten upplever att korkförpackningen “känns ännu mer naturligt” och att 
det är “enklare att komma åt korken för att göra själva förpackningen” och att det är 
möjligt att “plantera nya korkträd” vilket gör det mer “miljövänligt”. Respondenten 
uttrycker dock en tvekan till “hur länge skulle den vara fräsch?” och vad skulle hända om 
hen “får vatten på den” och den “inte helt får torka”. 
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Respondent fem föredrog den traditionella förpackningen, då hen “vet hur jag använder 
den” och för att använda den nakna produkten hade R5 “behövt läsa på”. 
Metallförpackningen påverkar inte respondentens val på grund av att hen blir “irriterad” 
av att använda sådana förpackningar, då de “går aldrig upp” när hen är “blöt om 
händerna” vilket gör att R5 måste “kämpa”. Respondenten tycker inte heller om att man 
“ser alla rester”. Respondenten ändrar sitt beslut, när hen får ser korkförpackningen då 
hen upplever den som “enklare”, “enklare att öppna” och “fräscht”, då eventuella 
avlagringar kan “sjunka in så då ser man inte hur äckligt det är”. Hen uttrycker dock en 
oro över om hur den “reagerar med vatten”, om det blir “större eller mindre” då “kork 
suger år sig vatten och sväller”. Respondenten menar att det kan göra att det blir “svårt 
sen att öppna om man råkar blöta den”. 
 
Respondent sex föredrar den traditionella förpackningen, eftersom då hen har det 
“stressigt om dagarna” och anser att flaskan är “smidigare”. Metallförpackningen eller 
korkförpackningen förändrar inte hens val, då det är “smidigheten att använda själva 
produkten” som är viktig för R6. Respondenten upplever dock korkförpackningen som 
“supersött” och att det varit “jättefint att ha i badrummet” då det känns “lyxigt” och att 
“man brukar inte se sådana slags schampon annars”.  
 
Ansiktsmask och ansiktsrengöring 
Respondent ett föredrar ansiktsmasken i förpackning, då R1 föredrar en “återsluten” burk 
och att kunna “använda en pensel” för att applicera på grund av att använda fingrarna 
“inte alltid heller är superfräscht”. Hen associerar det med att det är mer “rent” och “inga 
bakterier”. Varken möjligheten att köpa till en metall- eller korkförpackning förändrar 
respondentens uppfattning då hen upplever att “bakterier växer” i den typen av 
förpackningar.  
 
Respondent två föredrog ansiktsmasken i förpackning då han uppfattar att den nakna 
produkten är en “liten produkt” som skulle “kladda ner”, skapa “fläckar och skit” och att 
“hälften av den kan du inte ens använda”. Respondenten ändrar sitt val på grund av 
metallförpackningen, eftersom då han uppfattar att det löser problematiken med fläckar 
och att den skulle försvinna, samt att man kan “köpa nya kakor utan en ny burk” och att 
“metall ser coolare ut än plast”.  
 
Respondent tre föredrog ansiktsmasken i förpackning på grund av hens “nostalgiska” 
koppling till användandet av produkten och hen “förstår syftet med den när man ser den”, 
medan hen associerar den nakna produkten till “målarfärg”. Hens val förändras dock, när 
korkförpackningen läggs till på grund av att hen tycker att produkten är “fin” och att 
“färgen skulle vara fin mot korken” och att det känns som “ett koncept”. Således skapas 
en “estetisk fördel”. Däremot anser hen ändå att den nakna produkten skulle “slösas upp”, 
“kladdar av sig” och skapar ett “restlager” i korkförpackningen. 
 
Respondent fyra föredrar den nakna produkten på grund av att hen har erfarenhet av att 
använda den typen av produkt och tycker det är snabbt och enkelt. Hen hade föredragit 
metallförpackningen framför korkförpackningen, då hen upplever att den skulle kunna 
“mögla” eller “ruttna”.  
 
Respondent fem föredrar ansiktsmasken i förpackning på grund av att R5 “vet hur hen 
ska hantera den” och att det “inte (är) äckligt” och att produkten “håller sig inne i burken”. 
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Respondenten ändrar inte sitt val av en återanvändningsbar förpackning till den nakna 
produkten då hen anser att den blir “kladdig” och “äcklig”.  
 
Respondent sex föredrar ansiktsmasken med förpackning på grund av att det är “enklare 
att använda” och menar att hen “föredrar inte fasta grejer” och att den nakna produkten 
är “kletigare”. Hens val förändras inte av metall- eller korkförpackningen.  
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6. Analys 

6.1 Aggregerad Advanced Brand Concept Map 

 

 
 
Figur 5. Varumärkeskarta för Lush 
 
De fyra respondenternas associationskartor sammanställdes i sin tur i en aggregerad karta. 
Först så identifierades det som kallas kärnassociationer. Dessa väljs ut genom att mäta 
två olika faktorer, dels frekvensen om hur ofta de är nämnda samt antalet associationer 
som är kopplat till associationen. De associationer, som är använda i minst 50 procent av 
kartorna, räknas i sin tur som kärnassociationer. Nästa steg innebär att ta fram de primära 
associationerna till varumärket och av dessa ska 50 procent av associationen ha fler starka 
kopplingar än svaga. I sin tur kartlades först de primära associationerna närmast 
varumärket och de resterande kärnassociationerna, som är kopplade till minst en primär, 
placeras sedan ut. Till sist drogs strecken, som visar hurvida det finns starka eller svaga 
kopplingar. Dessa utgår från de individuella kartorna och deras sammanslagning. Om det 
är fler som har dragit en stark koppling än de som dragit en svag, har associationen i den 
aggregerade kartan räknats som stark, lika om motsatsen sagts. Den aggregerade kartan 
består av 15 associationer till varumärket Lush. Fem associationer har starka kopplingar, 
sex medelstarka och fyra svaga.  
 
Utifrån svaren på de 58 påståendena lades ytterligare en dimension på till på den 
aggregerade kartan. Associationer, som är mer fördelaktiga, illustreras med en större 
diameter och, för köptillfället, viktigare associationer har en mörkare färg än mindre 
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viktiga associationer (Schnittka et el., 2012, s. 267). Associationernas diameter sträcker 
sig mellan 0,5 till 3,5 cm och detta baseras på respondenternas genomsnittliga svar på “xx 
är bra”, varav dessa sedan halverats för att få plats på kartan. Utifrån svaren på frågan om 
“xx är viktigt för mig, när jag köper skönhetsprodukter” har de genomsnittliga svaren 
bestämt vilken färg associationen ska ha. Färgskalan går från svart till vit på sju nyanser 
utefter den 7-skaliga Likertskalan. Sju av associationerna har, utifrån svaren, färgats i de 
mörkare nyanserna mot svart medan sex av associationerna tillhör de ljusare nyanserna 
mot vitt. I analysen av den aggregerade varumärkeskartan visas det att majoriteten av alla 
associationer är viktiga, då diametern i snitt är stor enligt skalan. Det visas även att 
majoriteten av associationerna är viktiga vid köptillfället, då de flesta färger tillhör de 
mörkare nyanserna. En tabell med översikt över associationernas diameter och färgskala 
återfinns i appendix 8.  
 
Associationerna “ingen butik i Umeå” och “butik” är båda viktiga vid köp av 
skönhetsprodukter enligt respondenterna, men diametern på “ingen butik i Umeå” visar 
att de inte tycker att Lush uppfyller deras krav. Majoriteten av respondenterna uppger att 
de föredrar att köpa sina skönhetsprodukter i en fysisk butik och då Lush inte har en butik 
i Umeå, väljer de andra varumärken. Empirin demonstrerar att det är viktigt för dem att 
testa produkterna innan de köper dem och att avsaknaden av butik eller erfarenhet 
resulterar i ett avståndstagande. Ytterligare är det viktigt att butiken är “fräsch” och “ren”, 
vilket är en svag koppling för Lushs butiker.  
 
Associationer som “hållbart”, “miljön” och “veganskt” är lika i både diameter och 
färgskala. Detta betyder att de har en lika stor betydelse för köptillfället samt ett liknande 
värde för konsumenten själv. Detta resulterar i att de upplevs som sammanhängande. De 
är kopplade till varandra genom “bra produkter” vilket tyder på att de potentiellt är 
växelverkande och kan påverka varandra och hur konsumenten upplever produkten. 
“Miljön” har en stark koppling till “veganskt”, vilket enligt empirin tyder på att 
associationerna är kopplade till respondenternas värderingar och att det hos dem är 
närliggande med miljö- och djurrätt. Däremot är kopplingen mellan “bra produkter” och 
“hållbart” svag, vilket kan bero på att hållbarhet inte är en produktegenskap, som anses 
viktig för att en produkt ska klassificeras som bra.   
 
“Luktar mycket” och “luktar gott” är lika i diameter men skiljer sig åt i färgskala, vilket 
tyder på att det är viktigare för köptillfället att skönhetsprodukter luktar gott än att de 
luktar mycket. Trots detta är det “luktar mycket” som är direkt associerad med Lush. 
Detta är av intresse, då flertalet respondenter beskriver att de får huvudvärk eller att det 
är övermäktigt att vistas i Lushs butiker.  
 
Badbomb är starkt förknippat med Lush men är inte viktigt för köptillfället. Detta anses 
därför som en oviktig association att förstärka genom marknadsföringsresurser (Schnittka 
et al., 2012, s. 266). rots att majoriteterna av respondenterna uppger att badbomber inte 
är viktigt för dem vid köp av skönhetsprodukter, uppger de att de har en positiv erfarenhet 
av badbomberna från butikerna samt att de köpt badbomber i present. Illustrerat via den 
svaga kopplingen till badkar, kan detta förklaras genom att respondenterna är studenter 
och att boendet generellt inte inkluderar badkar, vilket gör produktkategorin irrelevant. 
 
“Fräsch” och “ren” är väldigt lika i både diameter och färgskala samt besitter också 
mellanstark koppling mellan varandra. Dessa associationer är viktiga för respondenterna 
för köptillfället och därför något som bör förstärkas i marknadsföringen. Empirin visar 
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att dessa associationer även är starkt förknippade med det grundläggande behovet av 
varför de använder skönhetsprodukter.  
 
De tre resterande associationerna “yngre”, “tvål” och “tjej” har alla har medelstark till 
stark koppling till varumärket men är självstående. Lush beskrivs vara både ett feminint 
varumärke och inriktat på en yngre målgrupp. Dessa associationer anses dock inte som 
viktiga för respondenterna vid köptillfället. Detta kan bero på att studiens inriktar sig på 
millennials, som upplever att Lush används av tonåringar och detta är ingenting de 
upplever passar deras självbild. Lush upplevs ha bra tvålar och att det är viktigt vid köp 
av skönhetsprodukter. 
 

6.2 Analys av användarinformation 
Respondenterna i denna studie uppvisar en bredd av olika erfarenheter av Lushs produkter 
och förpackningar. Målet med att täcka av bredden mellan icke-användare till 
höganvändare har uppnåtts även om en tydlig distinktion mellan låg- och 
mellananvändare ej har etablerats, anses de ändå finnas med i urvalet. Detta anses ha varit 
givande för hur förpackningarna uppfattas av konsumenter med olika kännedom om 
varumärket. De förpackningar som har använts som stimuli under intervjuerna, har 
funnits i Lushs sortiment olika lång tidsperiod. Ansiktsmasken i förpackning är Lushs 
standardförpackning, som har använts ända sedan företagets start, vilket har varit 
märkbart under intervjuernas gång och fyra av respondenterna har kommit i kontakt med 
denna förpackning tidigare. Höganvändaren (R4) har även erfarenhet av det nakna 
schampot, den återanvändningsbara metallförpackningen samt den nakna 
ansiktsrengöringen. Slutligen uppger en respondent även att hen har fått 
rekommendationen att testa det nakna schampot. Ingen av respondenterna i studien har 
erfarenhet av att använda de nakna sminkprodukterna men däremot har R6 sett en 
onlinerecencionen av dem. På grund av att studien utgår från ett varumärke som idag har 
producerat denna typ av produkter, är det omöjligt att studiens respondenter deltar med 
helt blanka intryck från början av studien. Under intervjuns gång har vi poängterat detta 
för respondenterna och att vi är intresserade av deras tankar utifrån dem som individer 
och inte att de ska försöka vara objektiva. Underwood (2003) menar, att varumärkesimage 
skapas genom upplevd och förmedlad erfarenhet av förpackningen. Respondenternas 
olika förutsättningar påverkar självfallet deras associationer till förpackningarna. 
Däremot är detta givande för analysen, då de har förmedlat sin tidigare erfarenhet. Detta 
var även anledningen till att förpackningsassociationerna föregicks av elicitering av deras 
generella varumärkesassociationer. Detta ger en möjlighet att förstå hur 
varumärkesimagen utvecklas av förpackningen.  
 
Det finns både skillnader och likheter mellan respondenterna, bortsett från deras 
användartyp, vilket i denna studie beskrivs som användarinformation. Engagemang inom 
en produktkategori är något som uppvisar ett intresse och konsumenten är villig att lägga 
mer energi i beslutsfattandet (Hoyer et al., 2013, s. 47). Respondenterna använder olika 
typer av skönhetsprodukter olika frekvent, varav schampo är det enda som används 
regelbundet av alla sex respondenter. Trots detta så anses respondenterna ha olika stort 
engagemang vid val av schampo, från att basera sitt val helt på ett varumärke som matchar 
ens image till att utvärdera olika rekommendationer och kontinuerligt söka information 
om olika produkters innehåll. En kontinuerlig motivation till att eftersöka information 
inom produktkategorin är ett tecken på ett högt engagemang (Hoyer et al., 2013, s. 199). 
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Hudvård är den skönhetskategori, som majoriteten av respondenterna refererar till, när de 
diskuterar och fem av respondenterna använder ansiktsrengöring dagligen. 
Engagemanget, som hudvård genererar hos respondenterna, anses vara högre än både för 
schampo och smink. Trots detta har vi en respondent som inte alls använder hudvård 
vilket göra att spannet av engagemang fortfarande är från låg till ett engagemang som 
innebär ett aktivt sökande av nya produkter och jämförande av ingredienser och 
utvärdering. Sminkprodukter har även dessa ett brett engagemang. En av respondenterna 
använder inte smink, två av respondenterna använder smink till vardags sporadiskt, två 
av respondenterna använder smink dagligen och en respondent använder smink vid 
festliga tillfällen. För sminkprodukter är engagemanget generellt lågt hos respondenterna 
men en av respondenterna ser denna produktkategori som högengagemang och söker 
information på internet före alla köp.  
 
Behovet, som skönhetsprodukterna fyller för respondenterna, skiljer sig även från 
varandra. För fyra respondenter anses skönhetsprodukter uppfylla ett behov av att stärka 
sin självkänsla, både genom att själv känna sig fräsch och att se bra ut i andras närhet. 
Två av respondenterna upplevs dock som att sträva efter att fylla ett njutningsbehov med 
användandet av skönhetsprodukter och dessa är respondenterna som har detta som ett 
intresse. Produkternas karaktär beskrivs både som praktisk och upplevelsebaserad men 
däremot så attraheras alla respondenter av sensoriska stimulin i hög grad av produkterna, 
vilket är varför de anses vara upplevelsebaserade. Detta är en intressant synvinkel på 
grund av att Pantin-Sohier (2009, s. 65) beskriver att förpackningens estetiska sida spelar 
större roll för dessa typer av produkter.  
 
Respondenternas uppfattning om vad miljövänliga förpackningar är, var intressant av 
flera anledningar. Den första aspekten är att ingen av respondenterna nämnde möjligheten 
att köpa skönhetsprodukter utan förpackning. Detta anses vara på grund av bristen på 
detta alternativ på marknaden idag, då majoriteten av respondenter använde sina 
nuvarande skönhetsprodukter som referens till vilka förpackningar de anser som 
fördelaktiga. För att definiera en miljövänlig förpackning, var svaren unisont kopplade 
till hur klimatsmart produktionen av materialet är och om förpackningen är gjord på 
återvunnet material eller kan återvinnas. Trots de liknande tankesätten så rangordnar 
respondenterna materialen olika. Detta påvisar problematiken med hur ett varumärke ska 
kommunicera sina miljövänliga förpackningar. En intressant aspekt som flertalet 
respondenter nämnde var att en miljövänlig förpackning har ingen plast eller lite plast. 
Detta var extra intressant med tanke på att de förpackade produkterna i studien är 
producerade av 100 procent återvunnet material, vilket enbart en respondent 
uppmärksammade för en av produkterna.  
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Tabell 4. Vilka material som uppfattas som mest miljövänliga. De grå respondenterna 
använde samma resonemang och de gjorde även de orangea.  

 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Papper 1 2 1 3 1 (delad) 1 

Kork 2 3 3 4 1 (delad) 2 

Plast 4 5 5 5 3 4 

Metall 5 4 4 2 5 5 

Glas 3 1 2 1 4 3 

 

6.3 Analys av förpackningsassocaitioner 
Analysen av användarinformationen var en iterativ process där data kategoriserades, 
abstraherades och jämfördes baserat på teman från empirin och tidigare forskning. Detta 
resulterade i huvudtemana Upplevd ekologisk hållbarhet, Grafiska element, Strukturella 
Element, Symboliskt värde, Upplevelsevärde, Funktionellt värde, Attityder och Hygien. 
Det finns även två underkategorier, Transport och förvaring samt Information. Dessa 
kategorier är inspirerade från den sammanfattande teorimodellen bortsett från att både 
emotionella och fysiska associationer finns i majoriteten av kategorier, varav många i 
samlingskategorin Attityder. Hygien är en kategori, som har ursprunget helt i empiri och 
saknas därför i den sammanfattande modellen från kapitel tre.  
 

6.3.1 Upplevd ekologisk hållbarhet 

Upplevd ekologisk hållbarhet är en faktor som påverkar konsumenters syn på den 
alternativa förpackningen. Baserat på empirin upplever alla respondenter olika material 
som olika miljövänliga och definierar en miljövänlig förpackning på olika sätt. Dangelico 
och Pujari (2010, s. 481) och Grubor och Milovanov (2017, s. 84) menar att 
konsumenternas attityd mot varumärket påverkas positivt av ekologisk hållbarhet. 
Monnet et al. (2015, s. 12) menar dock att det kan medföra associationer som lägre 
kvalitet och osmidighet. 
 
I empirin framkommer att respondenterna får en positiv känsla i kroppen av att handla 
något miljövänligt. Denna emotionella association är, enligt Hartmann et al. (2005, s. 20) 
viktigt för varumärken att aktivt kommunicera. De funktionella värden som miljövänliga 
produkter erbjuder är inte en tillräcklig fördel för att respondenterna ska välja en produkt 
framför en annan (Hartmann et al., 2005, s. 11). Detta är en faktor som tydligt 
demonstreras genom produktjämförelsen där miljövänlighet aldrig var en faktor till varför 
en naken produkt valdes framför en förpackad produkt.  
 
Kategorin “upplevd ekologisk hållbarhet” samlar associationer som är kopplade till 
ekologisk hållbarhet. Det är två produkter som aktiverar flest sådana associationer, hos 
tre respondenter vardera; den återanvändningsbara läppstiftshylsan och den 



 

 

54 

återanvändningsbara korkförpackningen. Denna typ av associationer är mest frekvent 
återkommande för respondent två och nämns aldrig av respondent sex.  
 
De förpackade produkterna har associationer i form av den generella bilden av företaget, 
negativ syn på användningen av plast i förpackningarna men att förpackningen kan 
återanvändas av konsumenten. De nakna förpackningarna har en övergripande 
miljövänlig association, då inte plast används samt att de upplevs naturliga. 
Respondenterna använder både emotionella och fysiska associationer för att beskriva 
dessa förpackningar. Detta kan påvisas från empirin till exempel genom respondent två, 
som identifierar sig som miljömedveten och så ger alternativa förpackningar en 
emotionell association att det känns bra i kroppen att agera enligt sina värderingar. 
Hållbarhetsassocaitioner är enbart närvarande för hälften av produkterna. En fysisk 
association som de nakna produkterna, är att respondenten upplever att avsaknaden av 
förpackning kan resultera i att produkten måste köpas vid fler än ett tillfälle på grund av 
att den gått sönder. Denna fysiska association anses grundas i förpackningens 
funktionella värde, då det berör skyddande av produkten. De återanvändningsbara 
förpackningarna har associationer kopplade till att metall upplevs som ett robust och 
fysisk hållbart material som kan återanvändas länge, att plast inte används och att 
korkförpackningen specifikt känns som ett mer naturligt och ekologiskt material. Detta 
uppvisar en specifik skillnad mellan metall, som beskrivs med fysiska associationer, 
medan kork beskrivs med emotionella associationer.  
 

6.3.2 Grafiska element 

Kategorin grafiska element är en del av produktpacketeringens utseende (Pantin-Sohier, 
2009, s. 54). Dessa associationer beskriver associationer kopplade till förpackningens 
utseende i form av färg, layout och logga (Pantin-Sohier, 2009, s. 54). Fem respondenter 
har använt denna typ av associationer för att beskriva läppstiftet med förpackning. De 
förpackade produkterna blir unisont beskrivna med associationer som är kopplade till ett 
simpelt och enkelt utseende, samt några som beskriver det som naturligt och nytt. De 
nakna förpackningarna beskrivs som lekfulla och gulliga. Produktjämförelserna belyser 
associationer, som är föredragande åt något håll detaljmässigt eller holistiskt. De 
återanvändningsbara förpackningarna aktiverar associationer utan ett tydligt mönster 
mellan förpackningarna. Läppstiftshylsan uppfattas som lyxig, medan 
metallförpackningen beskrivs som simpel och enkel och korken beskrivs som gullig eller 
cool. En skillnad som bör belysas är skillnaden av hur de grafiska elementen beskrivs 
samt att de förpackade produkterna har fler av dessa associationer kopplade till dem. De 
typer av associationer som används för att beskriva de grafiska elementen av 
förpackningen, kan kopplas både till symboliskt- och upplevelsevärde, då utseendet både 
kan förmedla en känsla av hur det är att använda produkten eller hur det korrelerar med 
användarens personlighet. Detta överensstämmer även väl med att dessa typer av värden 
karaktäriseras som emotionella associationer.  
 

6.3.3 Strukturella element 

Kategorin strukturella element är en del av produktpacketeringens utseende (Pantin-
Sohier, 2009, s. 54). Dessa är associationer som beskriver associationer kopplade till 
förpackningens utseende i form av material, storlek och form (Pantin-Sohier, 2009, s. 54). 
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De två highlighterna har blivit beskrivna av sex respondenter vardera med denna typ av 
association. De förpackade produkterna är beskrivna som små i storleken och en 
normbrytande form. De nakna produkterna är beskrivna med jämförande av formen med 
andra produkter utanför skönhetsindustrin och framträdande drag från utseendets form. 
Jämförelsen mellan produkterna aktiverar en strukturell association, som är mer kopplad 
mot hur utseendet skapar förväntningar på produktens funktion och associationer till 
andra produkttyper. Gällande de återanvändningsbara förpackningarna så aktiveras 
associationer om hur mycket produkt de rymmer och hur materialet känns. De strukturella 
elementen som uppges av respondenterna uppvisar en marginell skillnad mellan 
förpackade och nakna produkter, trots att bägge beskrivs genom ett funktionellt- eller 
upplevelsevärde. De fysiska associationerna, är de associationer som refererar till faktisk 
storlek medan emotionella associationer är exempelvis normbrytande.  

6.3.4 Symboliskt värde 

Kategorin “symboliskt värde” är associationer som beskriver förpackningen som en del 
av användarens image i relation till sig själv eller andra (Underwood, 2003, s. 63). Denna 
typ av association är mindre vanlig men har nämnts på alla typer av produktkategorier 
och de som har högst frekvens av omnämningar, är läppstiftet, highlightern och schampot 
i förpackning samt korkförpackningen, med två personer vardera. Respondent två har 
aldrig uppgett den typen av associationer. För de förpackade produkterna har flertalet 
associationer, som menar att förpackningen känns billig använts men även en vilja att 
visa upp förpackningen och minnen från användningstillfällen. De nakna produkterna har 
associationer kopplade till avsaknad av flärd och en vilja att ha förpackningen synlig i 
hemmet. Vid produktjämförelser så nämndes associationer som att stilen på 
förpackningen passar respondenten bättre och att den nakna produkten ska placeras på ett 
synligt ställe i hemmet. Avslutningsvis är de återanvändningsbara förpackningarna 
beskrivna som anonyma och en del av badrumsinredningen. De associationer som är 
kopplade till symboliskt värde ska enligt Keller (1993, s. 4) enbart skapa emotionella 
associationer. Däremot uppkommer associationer om placering av förvaring, vilket kan 
tolkas som en fysisk association. Härkomsten till associationen är dock att skapa en viss 
känsla i hemmet, vilket gör att det trots detta anses vara en emotionell association.  
 
6.3.5 Upplevelsevärde 
Kategorin “Upplevelsevärde” är associationer som beskriver användandet av produkten 
och hur konsumenten upplever det (Underwood, 2003, s. 63). Denna är en vanligt 
förekommande association, som används för att beskriva alla förpackningar och det mest 
frekvent nämnda är det nakna schampot, där alla sex respondenter har beskrivit det med 
upplevelsebaserade associationer. För de förpackade associationerna är kopplade till en 
upplevelse av att den är smidig att använda, hur de skulle applicera produkten, hur 
produkten lämnar förpackningen och dålig erfarenhet av liknande förpackningar. De 
nakna produkterna har associationer som att de inte är lika smidiga, att det är opraktisk, 
att man inte vill ha det i ansiktet och en teoretisk upplevelse om hur produkten appliceras. 
När respondenterna är ställda inför valet mellan förpackningarna, nämns associationer 
kopplade till kontroll över produkten, en misstro till produktens formula för båda 
produkterna, en uppfattning av att den nakna produkten är roligare och att traditionella 
förpackningar kommer med en förväntning om hur den används. Slutligen aktiverar de 
återanvändningsbara förpackningarna associationer som att de kan användas längre, 
smidighet och hur de fungerar att använda i ett fuktigt badrum. Vid jämförelse mellan 
dominerande kategorier per produkt så observeras att upplevelsevärde är den näst största 
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kategorin för två av de nakna produkterna men inte är närvarande för någon av de 
förpackade produkterna. Detta tolkas bero på en mer utbredd reflektion och osäkerhet hos 
respondenterna för hur de skulle använda en produkt de ej är vana vid.  
 
Kategorin “Information” beskriver ett tema av associationer som syftar till 
textinformation på förpackningen eller avsaknaden av den. Denna kategori har 
identifierats som en underkategori till upplevelsevärde på grund av den starka kopplingen 
till konsumenters informationssökande om produktinnehåll och användning. Denna 
kategori av associationer var inte närvarande för alla associationer. Det nakna läppstiftet 
eller korkförpackningen väckte inga sådana associationer. De produkttyper, som nämnts 
oftast med informationsassociationer är schampoflaskan samt ansiktsmasken med fyra 
respondenter vardera. De förpackade produkterna hade associationer som syftade till en 
synlig logotyp, avsaknaden av produkttext i form av ingredienslista och produktens syfte 
och att den är fri från djurtester. De nakna produkterna hade associationer kopplade till 
logotypens närvaro, en färgmärkning, avsaknaden av text och hur produkten används men 
att det är möjligt att dra slutsatser om hur produkten ska användas. 
Informationsassociationer väcktes enbart på en förpackningsjämförelse - schampo. Där 
uppgav en respondent att hen mottagit muntliga rekommendationer om den nakna 
produkten medan en annan respondent uppgav en vilja av att läsa på mer om produkten 
innan eventuellt användande. Associationerna uppkom för två typer av 
återanvändningsbar förpackning, läppstiftshylsan och metallförpackningen för det nakna 
schampot. Dessa associationer syftade till en avsaknad av information om hur mycket 
produkt som rymdes i, samt att den inte har klistermärken. Skillnaden mellan 
förpackningstyperna kan således anses minimal bortsett från att två av de nakna 
produkterna; schampot och ansiktsrengöringen, skapade oklarhet om hur de skulle 
användas.  
 

6.3.6 Funktionellt värde 

Kategorin “Funktionellt värde” syftar till associationer som är kopplade till det praktiska 
behovet som en förpackning ska fylla (Underwood, 2003, s. 63). Denna typ av 
associationer har nämnts av en eller flera respondenter vid varje produktkategori. Fyra 
respondenter har använt denna typ av associationer för att beskriva både den 
återanvändningsbara läppstiftshylsan och schampokakan, detta är de mest frekvent 
omnämnda produkterna. För de förpackade produkterna har respondenterna nämnt att 
locket sitter hårt, en oro för att den ska gå sönder eller motsatsen att den inte går sönder, 
praktisk eller motsatsen att den är opraktisk och slutligen en enkelhet att öppna. De nakna 
förpackningarna har associationer kopplade till produktens hållbarhet, produktens 
formula, en omständighet med förvaring, att det är opraktiskt och svårare att använda. De 
funktionella associationerna är närvarande vid två produktjämförelser, mellan läppstiften 
och mellan highlighterserna. Dessa associationer syftar till att traditionell förpackning är 
mer praktiskt samt att papper enkelt går sönder. Alla typer av återanvändningsbara 
förpackningar framkallar funktionella associationer, att den inte går sönder men är 
svåröppnad, att det är produkten i som är viktigare än förpackningen och slutligen att kork 
anses vara ett fragilare och mer oförutsägbart material än metall men samtidigt enklare 
att öppna.  
 
Kategorin “transport och förvaring” är en underkategori av funktionella behov. Denna 
övergripande kategorisering av associationer var ett tydligt tema i respondenternas svar 
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som anses fylla ett grundläggande behov som förpackningarna ska fylla. Kategorin 
existerar för alla produkttyper samt hos alla respondenter och de två mest nämnda 
produkter är det nakna läppstiftet och schampoflaskan med fyra respondenter vardera. De 
förpackade produkterna hade associationer där respondenterna upplever dem som enkla 
att frakta samt att förvaringen i hemmet tar liten plats. De nakna produkterna väcker 
associationer som att produkten kan skada ting i dess omgivning och att de är omständliga 
att frakta. Associationer som är aktuella vid produktjämförelser, är att skydda 
konsumentens andra egendom från den nakna produkten, vård av den nakna produkten 
och att frakta den nakna produkten. De återanvändningsbara förpackningarna är gav 
associationer, som innebär en förbättrad smidighet av att frakta och förvara produkten. 
Denna kategori har en tydlig skillnad mellan förpackade och nakna produkter, där de 
återanvändningsbara förpackningarna fyller ett tydligt behov för respondenterna. Detta 
mönster stämmer väl överens med Monnot et al. (2019, s. 333), som menar att närvaron 
av ett överpacketerat alternativ resulterar i associationer som att den förpackade varan är 
enklare att transportera och konsumera.  
 

6.3.7 Attityder 

Kategorin “attityder” är en samlingskategori som innehåller holistiska åsikter om en 
produkts fördelaktigheter eller svagheter, sensoriska stimulin som dofter samt 
inställningar till om hur en förpackning borde vara enligt dem. Attityder är en avgörande 
faktor för varumärket, då de både är en övergripande utvärdering av varumärket samt 
sammankopplat med köpintentionen (Keller, 1993, s. 4). Attityder var en kategori som 
framkom genom studerande av empirin, när det blickas tillbaka till teorin så 
uppmärksammades likheterna med emotionella och fysiska associationer från 
teorisammanfattningen. Enligt empirin är detta den mest frekvent förekommande typen 
av association. Den produkt som blivit beskriven av flest respondenter är den förpackade 
highlightern, där sex respondenter har beskrivit den med attitydassociationer.  
 
Attityderna kan delas upp baserat på om de har en emotionell eller fysisk karaktär. De 
emotionella associationerna fångar åsikter som känslor och personlighetsassocaitioner. 
Denna indelning har gjorts baserat på en kombination av Kellers (1993, s. 5) beskrivning 
av att attityder kan delas in i funktionella och symboliska, tillsammans med Hartmanns 
et al. (2015, s. 11) och Pantin-Sohiers (2009, s. 54) syn på associationer i en liknande 
tappning. De fysiska attityderna karaktäriseras av mer funktionella drag, där 
produktegenskaper lyfts fram.  
 
De förpackade produkterna aktiverar emotionella associationer som att förpackningen 
påminner om tidigare generationers förpackningar, en bra känsla generellt och en känsla 
av att inte sticka ut. De ger även fysiska associationer som preferenser om hur de föredrar 
produktens utformning, doft och att utseendet är traditionellt.  De nakna produkterna 
aktiverar emotionella associationer som skepsis, en generell positiv känsla och en 
nyfikenhet. De ger även fysiska associationer om produktens formula är bra men att det 
kan vara skadligt för ansiktet.  
 
Produktjämförelserna aktiverar huvudsakligen emotionella associationer för produkten 
schampo, där nyfikenhet är centralt. Produktjämförelserna aktiverar även fysiska 
associationer kopplade till hur ofta respondenten använder produkten och förpackningar 
de föredrar mer. De återanvändningsbara förpackningarna skapar emotionella 
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associationer, som att det är nytänkande. Studeras de olika förpackningslösningarna 
närmare, så finns det en skillnad där korkförpackningen även skapar associationer om att 
kännas lyxigare, naturligare och mer utstickande. De aktiverar även fysiska associationer 
som att det är omständigt att köpa en extra förpackning och att för korken upplevs som 
dyrare. Det som kan observeras är att det finns en följsamhet mellan de emotionella och 
fysiska associationerna och att de nakna produkterna skapar en attityd av att inte hålla 
samma kvalitet som de förpackade produkterna.  
 

6.3.8 Hygien 

På grund av studiens induktiva ansats, så eftersträvades det att inte låsa analysen till 
tidigare teorier. Detta resulterade i ett tema, som inte identifierats i tidigare studier om 
förpackningar. Detta tema var ett tydligt mönster av en faktor som är viktig för 
respondenterna kopplat till skönhetsprodukter.  
 
Kategorin “hygien” är associationer, som har gemensamt att de benämner hur fräsch 
produkten uppfattas att vara och hur renlig. Den nakna highlightern är den produkt, som 
har omnämnts av flest respondenter med hygienassociationer medan varken läppstiftet 
eller ansiktsmasken i förpackning har sådana associationer. De förpackade produkterna 
beskrivs enbart som ohygieniska på grund av att highlightern appliceras med fingrarna, 
medan schampot uppfattas ha en positiv laddning för hygien. De nakna produkterna 
beskrivs som ohygieniska på tre sätt; att de samlas bakterier på själva produkten i kontakt 
med användaren, att den samlar åt sig smuts och att det blir produktavlagringar på andra 
ytor. Däremot uppfattas schampot som fräscht jämfört med de andra tre produkterna. 
Produktjämförelsen visar samma typer av associationer som för de nakna produkterna. 
De återanvändningsbara förpackningarna har liknande associationer. Respondenterna 
uppger dock att förpackningen löser problematiken med produkten skulle ge avlagringar 
på andra ytor och samlar åt sig smuts. Däremot så uppkommer associationer om att 
avlagringarna samlas i förpackningen i stället. Det finns en tydlig skillnad mellan de 
nakna och förpackade produkterna om på vilket sätt de uppfattas som renliga eller ej. 
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6.3.9 Köpintentioner  

Tabell 5. Översikt av vilka produkter och förpackningar som respondenterna föredrar. 
De färgmarkerade rutorna indikerar att respondenten har föredragit en alternativ 
förpackning. För två respondenter så föredrog de en förpackning att ta med (*) och en 
förpackning hemma (**). Den kursiva texten i tabellen beskriver de återanvändningsbara 
förpackningarna som finns för vissa av produkterna. 

Produkt Förpackning R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Läppstift Läppstift i plast Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Naket läppstift Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Hylsa Nej Ja Ja Ja Nej Ja 

Highlighter Highlighter i glas Nej Ja Nej Ja Nej Nej 

Naken highlighter i 
papper 

Ja Nej Ja Nej Nej Ja 

Schampo Schampo- 
flaska 

Ja* Nej Ja Nej Ja Ja 

Naken schampokaka Ja** Ja Nej Ja Nej Nej 

Metall- 
förpackning 

Nej Ja Nej Ja* Nej Nej 

Kork- 
förpackning 

Ja Nej Nej Ja** Ja Nej 

Ansikts- 
rengöring 

Ansiktsmask i plast Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Naken ansikts- 
rengöring 

Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Metall- 
förpackning 

Nej Ja Nej Ja Nej Nej 

Kork- 
förpackning 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

 
Monnot et al. (2015, s. 12) konstaterade, att valet att ta bort överpacketering kan försvaga 
köpintentionen. Empirin i denna studie stödjer inte deras resultat till fullo, då flertalet av 
respondenterna föredrar de nakna produkterna med eller utan återvinningsbar 
förpackning, vilket illustreras av färgmarkeringarna i tabellen ovan. Monnot et al. (2019, 
s. 367) förutspår, att minskningen av överpacketering inte är lika avgörande för 
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högengagemangsprodukter som skönhetsprodukter. Detta är något som denna studie kan 
stödja.  
 
Empirin visar att respondenterna inte har en erfarenhet av nakna produkter och att en stor 
faktor av att respondenterna inte väljer dem, före de förpackade alternativen, är på grund 
av att de har en preferens av vilken typ av förpackning de tycker om. Lush är aktiva i 
arbetet med att bryta konsumenters mönster, genom att utsätta dem för radikala 
förändringar i hur de ser på förpackningar, exempelvis respondent sex som beskriver det 
som att “man brukar inte se sådana slags schampon annars”. Denna typ av erfarenhet 
bidrar till att förändra konsumenters efterfrågan (Dangelico & Pujari, 2010, s. s. 481). 
 

6.2.10 Jämförelse mellan smink-, hårvårds- och hudvårdsprodukter 

Vid en djupare analys av skillnader mellan de tre produktkategorierna; smink, hudvård 
och hårvård, tas respondenternas engagemang i produktkategorin och behov i åsyn. 
Behovet är baserat på behovet av skönhetsprodukter och inte den specifika 
produktkategorin, då det inte finns tillräckligt med data om de enskilda 
produktkategorierna. 
 
Smink 
Sminkprodukter är i denna studie demonstrerat via läppstift och highlighter. Det är fem 
av respondenterna, som klassificeras som att ha lågt engagemang för köp av 
sminkprodukter och en som klassificeras som att ha högt engagemang. 
Högengagemangsrespondenten använder “praktiska associationer” tre gånger mer 
frekvent än snittet för resterande respondenter. Respondenten har å andra sidan en 
förmedlad erfarenhet av produkterna sedan tidigare, vilket kan påverka hens utvärdering.  
 
Fyra respondenter klassificerar skönhetsprodukter fylla ett symboliskt behov och där 
finns inga markanta likheter eller skillnader. De två respondenterna som upplever att 
skönhetsprodukter uppfyller ett upplevelsebehov uppvisar inte heller några likheter. 
Däremot uppvisar de två intressanta skillnader. R5 använder sig av “transport och 
förvarings” associationer, vilket inte R3 gör. R3, och andra sidan, använder sig frekvent 
av de “grafiska elementen”, vilket R5 inte gör. Detta är en intressant skillnad, som anses 
grunda sig i deras olika syn på förpackningens roll, där R3 vill att förpackningen ska 
utstråla flärd medan R5 eftersträvar att förpackningen ska vara praktisk.  
 
Hårvård 
Hårvårdsprodukter, i denna studie schampo, är för en av respondenterna en 
lågengagemangskategori, medan det för fem av respondenterna är en 
högengagemangskategori. Respondenten, som har lågt engagemang vid köptillfället, 
använder sig av tre gånger fler attitydsassociationer än snittet för de andra 
respondenterna. Inom högengagemanggruppen finns en likhet för det nakna schampot, 
där samtliga respondenter reflekterar över hur produkten används, ett resonemang som 
inte förs av respondenten med lågt engagemang. Denna skillnad mellan grupperna är 
intressant, eftersom attitydsassociationer hos respondenten kan beskrivas som att vara en 
mer holistisk ansats till förpackningen, medan respondenterna med högt engagemang 
bryter ner den mer i detalj.  
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Det finns även en annan aspekt som är intressant, kopplad till det nakna schampots 
associationer. Tre av fyra respondenter har diskuterat associationer som  faller under 
kategorin “hygien”, vilket respondenterna med upplevelsebehov inte har gjort. Den 
respondent med symboliskt behov, som inte nämnt hygienfaktorer för den nakna 
produkten, är samma person som har ett lågt engagemang för hela kategorin vilket skulle 
kunna förklara skillnaden inom gruppen.  
 
Hudvård 
Hudvårdsprodukter uppvisar inga skillnader mellan respondenter med högt eller lågt 
engagemang. Skillnader observeras dock mellan de två olika behoven. För ansiktsmasken 
i förpackning använder respondenterna, som känner ett upplevelsebehov, i högre grad av 
attitydassociationer, som kompletteras med upplevelse- eller symboliska associationer. 
Detta kan även bero på att respondenterna har en upplevd erfarenhet av förpackningen 
men detta anses dock inte troligt, då de två andra respondenterna, som använt produkten 
tidigare, inte uppvisar samma mönster. En ytterligare skillnad kan påvisas för den nakna 
ansiktsrengöringen, där båda respondenterna uppvisar en högre grad av associationer 
kopplade till strukturella element än resterande respondenter.  
 

6.4 Analys av alternativa förpackningars effekt på 
varumärket Lush 
Alternativa förpackningar genererar flertalet associationer, som kommer att påverka 
varumärkets image. Hur en förändring från traditionella förpackningar till mer alternativa 
och ekologiskt hållbara förpackningar påverkar ett varumärkes image exakt, är helt 
beroende på vilken image de har i dagsläget. Baserat på analysen så kan viktiga 
associationer fastställas för Lush och dessa associationer är de som anses vara mest 
skadliga för varumärket, om de alternativa förpackningarna påverkar. De associationer 
som konsumenterna anses som viktigast för köp av skönhetsprodukter, är “bra 
produkter”, “ren” och “ingen butik i Umeå”. Lush har även tre stycken starka 
associationer, “badbomb”, “tjej” och “luktar mycket”. Dessa associationer är de som är 
starkast förknippad med konsumenternas syn av Lush, och alltså deras image. Hur dessa 
associationer påverkas av alternativa förpackningen är således viktigt, därför att det kan 
förändra grundpelarna i imagen.  Associationen “luktar mycket” är även den association 
som är mest framträdande för Lush då det finns ett unisont intryck av att Lush luktar 
mycket. Denna association beskrivs både som positiv och negativ då det uppfattas som 
att lukta gott men att doften kan bli övermäktig. Denna association upplevs därför inte 
vara av stor betydelse om den förändras, däremot problematisk om de alternativa 
förpackningarna skulle förstärka doften så att fler konsumenter upplever obehag av den 
intensiva doften. För att fastställa hur dessa associationer blir påverkade av de alternativa 
förpackningarna, har vi definierat de kategorier där uppfattningarna skiljer sig mellan 
traditionella och alternativa förpackningar. Dessa skillnader appliceras sedan på viktiga 
varumärkesassociationer, som anses relevanta för kategorins påverkan.  
 
Skönhetsprodukter i sig uppfyller två olika behov för respondenterna, upplevelse-behov 
och symboliskt-behov. Upplevelse-behovet innebär att respondenterna upplever en 
njutning av att använda produkterna, medan symboliska-behovet är en del av 
självuppfyllelse där användandet av produkterna får respondenterna att uppleva sig själv 
på ett visst sätt. Inom de tre olika produktkategorierna; smink, hårvård och hudvård, finns 
det både högt och lågt engagemang. Inom smink använder högengagemangsrespondenten 
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fler associationer med praktiskt värde till skillnad från lågengagemangsrespondenterna. 
Däremot finns det inga markanta skillnader mellan behovet, utöver inom upplevelse-
behovet där en respondent använder sig av associationer som är kopplade till att 
förpackningen ska vara praktisk medan den andra använder sig mer av grafiska element, 
eftersom hen vill ha flärd i förpackningen. Inom hårvård använder 
lågengagemangsrespondenten sig av fler attitydassociationer samt en mer holistisk ansats 
till beskrivningen av förpackningen, medan de med högt engagemang använder sig mer 
av en detaljinriktad beskrivning. Inom hudvårdskategorin återfanns inget mönster mellan 
högt och lågt engagemang eller inom de olika behoven. 
 
De nakna produkterna framkallar negativa associationer till att produkten skulle vara av 
sämre kvalitet än en förpackad produkt. Detta är en avgörande faktor för många 
konsumenter och därför bör stort fokus läggas på hur denna association motverkas. Enligt 
empirin så har konsumenterna olika preferenser om både produktens formula och 
förpackning vilket de till stor del baserar på tidigare erfarenheter. Produkterna skapar 
även negativa associationer i form av osäkerhet, då den annorlunda utformningen 
resulterar i att respondenten inte vet vad som kan förväntas under användningen av 
produkten. Komplementet av de återanvändningsbara förpackningarna ger positiva 
fysiska associationer, som hjälper till att stärka produkternas praktiska karaktär. De 
symboliska värdena för de alternativa förpackningarna är positiva, vilket kan stärka 
köpintentionen för förpackningen, trots att den inte är felfri då konsumenten ser ett 
ytterligare värde i förpackningen som inredning.  
 
Utformningen av de nakna produkterna som Lush har producerat, genererar associationer 
via de grafiska och strukturella elementen, som får respondenterna att uppfatta 
produkterna som lekfulla och att tänka på andra produktkategorier utanför 
skönhetsbranschen. Detta är problematiskt på grund av att majoriteten av respondenter 
beskriver att de föredrar en stilrenhet, enkelhet och lyx för skönhetsprodukters 
förpackningar, vilket inte de nakna produkterna förmedlar. De strukturella elementen är 
är ett större problem än de grafiska, eftersom denna typ av associationer genererar 
associationer bortom skönhetsbranschen och det kan vara skadligt, eftersom 
respondenterna anger att de upplever dessa produktassocaitioner som skadliga att 
använda i ansiktet.  
 
Attityderna mot de alternativa förpackningarna är generellt mer positiva än för de 
traditionella förpackningarna, vilket är fördelaktigt för associationen “bra produkter”, då 
det genererar en känsla kring produkterna i allmänhet. De återanvändningsbara 
förpackningarna specifikt genererar mycket emotionella associationer i form av att vara 
nytänkande och det kan stärka konsumenters uppfattning om att produkterna är 
innovativa. På det stora hela finns det en följsamhet mellan de emotionella och praktiska 
associationerna, vilket gör att den sammanfattande teorimodellen (se figur 2) inte är 
applicerbar för hur imagen blir påverkad av alternativa förpackningar.  
 
Upplevd ekologisk hållbarhet påverkar uppfattningen av “bra produkter” på grund av att 
de alternativa förpackningarna genererade negativa fysiska associationer. En uppfattning 
om att produkterna enklare kunde gå sönder om de inte hade förpackning, leder till att 
konsumenten måste köpa fler produkter, vilket inte är bra för miljön. Denna typ av 
association motverkas av de återanvändningsbara förpackningarna i metall som anses 
vara ett robust material som är tåligt.  
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De alternativa förpackningarna genererar negativa associationer kopplade till att de 
upplevs som ohygieniska. Dessa associationer motverkas delvis av de 
återanvändningsbara förpackningarna, då de löser problematiken med att inte överföra 
produkt på andra ytor eller att produkten samlar åt sig damm eller bakterier. De nakna 
produkterna upplevs däremot som kladdiga och bakteriella, exempelvis att en respondent 
uppger att den återanvändningsbara förpackningen i kork uppfattas som fräschare för att 
produktavlagringarna inte är synliga, när de absorberas in i förpackningen. Hygien är en 
viktig faktor för respondenterna, när det kommer till skönhetsprodukter och framförallt 
smink och hudvård, eftersom det finns en skräck för att produkterna skulle bidra till 
acnebildning.  
 
Att skönhetsprodukter uppfattas som rena är viktigt för respondenterna. Associationen 
ren påverkas av en handfull kategorier och hygien anses som den mest inflytelserika. De 
nakna produkterna har en direkt motsägande association till ren och det kan försvaga att 
Lush uppfattas som rena. Det är därför viktigt att denna typ av association förstärks inom 
andra områden eller i direkt koppling till de alternativa förpackningarna.  
 
Associationen ren blir även påverkad av de grafiska och strukturella elementen på grund 
av att de nakna produkterna genererar annorlunda och lekfulla associationer, som inte 
direkt kan förknippas med renlighet. Till exempel är associationerna färgkritor och barn, 
vilket ger sekundära associationer som stökigt och kladdigt och det överensstämmer inte 
väl med rent. 
 
Transport och förvaring är en kategori, som påverkar hygien på ett praktiskt plan, därför 
att de nakna produkterna förväntas att smutsa ner sin omgivning, till exempel andra 
produkter, väskan, fickan, necessären och så vidare. Denna negativa fysiska association 
kan motverkas av återanvändningsbara förpackningar då den löser denna problematik.  
 
Att det finns en butik i Umeå är viktigt för konsumenterna på grund av att de vill köpa 
sina skönhetsprodukter i fysiska butiker, så att de har möjlighet att testa dem. Lush har 
ingen butik i Umeå och det påverkar deras image och skapar en barriär mellan konsument 
och Lush och konsekvensen blir att konsumenter inte kan bilda sig en uppfattning om 
produkterna och vänja sig vid tanken på dem. Däremot anses inte de nakna produkterna 
ha någon påverkan på denna association, då förpackningen inte kan kopplas direkt till 
avsaknaden av en butik i närheten. 
 
Badbomber är traditionellt en naken produkt, som alltid har sålts utan förpackning av 
Lush. Diskussionen om alternativa förpackningars betydelse för denna starka association 
blir därför vag. Viktigt att poängtera är, att de grafiska och strukturella elementen av hur 
andra varumärken väljer att utforma sin produkt, blir väsentliga för detta påverkar de 
associationer som respondenten förknippar med varumärken. Eftersom detta är en naken 
produkt, finns det en vilja från respondenten att placera den synligt i hemmet. Det gör att 
badbombens utseende tydligt måste förmedla det varumärke som säljer dessa. 
Återvinningsbara förpackningar är bärare av associationer, som att vara nytänkande och 
en introduktion av detta för badbomber skulle påverka badbomb positivt, till exempel ger 
användningen av kork en känsla av lyx och naturlighet.  
 
Associationen tjej är en beskrivande association om vem som förväntas använda 
produkter eller jobba på Lush. De alternativa förpackningarna kan påverka denna 
association både genom att förstärka eller försvaga den, beroende på ansatsen som väljs. 



 

 

64 

Lushs traditionella förpackningar beskrivs som simplistiska, vilket kan tolkas som mer 
könsneutralt än de nakna produkterna, som beskrivs som lekfulla och färgglada. Denna 
tolkning görs genom de typer av färgskalor som typiskt används för produkter för flickor 
kontra för pojkar, där de mer feminina produkterna använder produkter som är mer rosa 
och blommiga, än för pojkar som är blå med eldflammor. I detta fall skulle därför de 
nakna produkterna förstärka de tjejiga associationerna till varumärket. De grafiska och 
strukturella elementen måste därför användas på ett sätt, som är i enlighet med den 
identitet som varumärket eftersträvar för att inte få en negativ effekt av alternativa 
förpackningar. Detta är viktigt även för konsumenterna som upplever ett högre 
symboliskt värde för de alternativa förpackningarna, än för de traditionella. Kategorin 
hygien förväntas även att påverka imagen att Lush är tjejigt på grund av de associationer 
som finns till kvinnlighet. Det finns en stereotyp om att kvinnor ska vara renliga, vilket 
gör att det krockar med de associationer som de alternativa förpackningarna förmedlar 
med att de kan vara ohygieniska. En konsument, som definierar sig som tjej kan därför 
uppfatta de alternativa förpackningarna som okvinnliga, vilket urvattnar associationen 
mellan Lush och “tjej”.  
 
“Luktar mycket” blir påverkad av strukturella element beroende på de produkter som 
konsumenten jämför den alternativa förpackningen med. Om de till exempel jämför 
produkten med kritor, som i allmänhet inte har någon stark doft, kan produkten uppfattas 
som starkare än om den skulle förknippas med bakelsen macarons, som luktar gott. Att 
de alternativa förpackningarna placeras synligt i hemmet, genererar att det inte finns 
något som hindrar doften att spridas i hemmet, vilket gör att den lättare ger ifrån sig 
mycket doft, vilket kan kopplas till den negativa associationen till att avsaknaden av 
förvaring kan skada kringliggande produkter. Denna doft kan även vara positiv för det 
symboliska värdet på grund av att den kan ses som önskvärd och förstärka konsumentens 
identitet. Hygien påverkar även “luktar mycket”, eftersom det påverkar vad konsumenten 
uppfattar doften som. Om konsumenten uppfattar Lush som ohygieniskt på grund av de 
alternativa förpackningarna, kommer det att leda till att denna doft associeras med att vara 
ohygienisk, vilket gör det till en dålig lukt istället. Attityder är någonting som anses 
påverka “luktar mycket” positivt, då de alternativa förpackningarna kännetecknas av 
nytänk och innovation, lyx och naturlighet medan de förpackade upplevs som 
gammaldags. Detta anses påverka om konsumenten uppfattar doften som positiv eller 
negativ.  
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Figur 6. Påverkat varumärke 
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7. Slutsats 
Studiens syfte är att öka förståelsen för hur företag inom skönhetsindustrin ska utforma 
alternativa förpackningslösningar på ett sätt som utvecklar varumärkets image. Med 
Kellers (1993) och Underwoods (2003) forskning kring kopplingen mellan förpackningar 
och varumärkens image som utgångspunkt identifierades forskningsgapet utefter 
förpackningens förändrade roll att bli återanvänd, återvunnen eller obefintlig. Studiens 
resultat visar, att konsumenternas uppfattning om varumärkes image förändras av 
produktens förpackning. Detta resultat är i linje med tidigare studier (Keller, 1993; 
Underwood, 2003; Pantin-Sohier, 2009; Monnot et al., 2019). Av dessa studier har enbart 
Monnot et al. (2019) tagit en ansats att undersöka en version av miljövänligare 
förpacknings inverkan på varumärket. För att ha en stabilare grund i detta outforskade 
område där studien tar avstamp, så applicerades även teorier om hur ekologisk hållbarhet 
påverkar varumärket i stort. Kunskapsbidraget som denna studie resulterar i, är givande 
för fältet av miljövänlig paketerings påverkan på varumärkets image genom främst tre 
aspekter. 
 
Denna studie är, till författarnas kännedom, den första studie som undersöker hur 
skönhetsprodukters miljövänliga förpackningar påverkar varumärket. Detta bidrag till 
forskningen är ett bra komplement till de studier som genomförs inom matindustrin, 
eftersom konsumenternas köpbeteende skiljer sig mellan produktgrupperna. Dessa 
studier kan gynna varandra i likheter och skillnader, som är relevanta för en djupare 
förståelse för hur företag med bredare produktportfölj, kan genomföra 
helhetstranformeringar.  
 
Studien täcker även ett forskningsgap då denna typ av alternativ förpackning tidigare inte 
har efterforskats i koppling till varumärket. Monnot et al. (2019) studerar 
överpacketeringens effekt på varumärket medan denna studie tar steget längre och 
studerar förpackningslösa produkter och återanvändningsbara förpackningar. Detta visar 
på intressant skillnad mellan de två, där Monnot et al. (2019, s. 366) konstaterar att 
elimineringen av överpacketering enbart genererar miljövänliga associationer för 
miljöintresserade konsumenter men att det försvagar köpintentionen för andra på grund 
av att det upplevs som mindre praktiskt att konsumera och transportera. Denna studies 
resultat skiljer sig från Monnot et al. (2019) genom att konsumenterna, oavsett intresse i 
miljöfrågor, genererar en större bredd av associationer av alternativa förpackningar än 
miljövänlighet. Det kan till och med konstateras att hållbarhetsaspekten är sekundär för 
valet av en alternativ förpackning.  
 
Ytterligare har studien resulterat i en tidigare outforskad, till författarnas kännedom, 
aspekt av alternativa förpackningar. Konsumenterna upplever nakna produkter som 
ohygieniska vilket har en stark negativ påverkan på deras syn på varumärket samt en vilja 
att använda produkterna. Denna typ av association indikeras vara sammankopplade med 
skönhetsprodukter och specifik kosmetik och hudvård.   
 
Studien besvarar frågeställningen Hur påverkar alternativa förpackningslösningar 
varumärkets image? genom att presentera en övergripande påverkan som alternativa 
förpackningslösningar har på varumärkets image. De alternativa förpackningarna 
genererar en extra stark koppling till ekologisk hållbarhet, även om företaget redan ses 
som miljövänligt. Detta indikeras genom avståndstagandet från plast som material 
överlag då både metall, kork och papper upplevs som bättre alternativ. Liknande resultat 
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återfinns även i en annan studie av den svenska marknaden, där materialet papper upplevs 
som mer miljövänligt än både metall och plast (Lindh et al., 2016, s.19). Alternativa 
förpackningar genererar även associationer som stärker företagets image som innovativa 
eller nytänkande. Dessa associationer grundar sig både i användningen av annorlunda 
strukturella element men även själva konceptet av konsumenten utsätts för en ny 
användarupplevelse genom en förändrad förpackning. Alternativa förpackningar förhöjer 
även det symboliska värdet i förpackningen och det är en stor möjlighet för varumärket 
att synas både offentligt, i konsumentens hem och på sociala medier. Det finns också ett 
flertal utmaningar med alternativa förpackningar som uppfattningen av hygien, transport 
och förvaring och information. Alla dessa utmaningar diskuteras vidare under praktiska 
rekommendationer.  
 

7.1 Praktiska rekommendationer 
Primärt rekommenderas det för varumärken, som är intresserade av att genomgå en 
förändring till alternativa förpackningar, att kartlägga hur varumärket ser ut i dagsläget. 
Detta kan göras exempelvis via den metodiken som använts för denna studie för Lush, då 
denna tydligt illustrerar de associationerna som är viktiga att behålla eller viktiga att 
stärka. En förståelse för hur varumärket påverkas av de typer av associationer som 
alternativa produkter medför, är inte exakt utan beror delvis på utgångsläget. Däremot 
finns det några generella riktlinjer, som är viktiga för alla varumärken inom 
skönhetsindustrin.  
 
Alternativa förpackningar genererar inte avsevärt fler hållbarhetsassocaitioner för ett 
varumärke eller är betydande för köpintentionen. Däremot så indikerar de att förhöja det 
symboliska värdet i förpackningen. Detta är någonting som företag bör ta hänsyn till, när 
de utformar utseendet på sina alternativa förpackningar genom att tydligt visa upp sitt 
varumärkesnamn eller logotyp, något som påverkar företagens marknadsföring. 
Transporten och förvaringen av produkterna är även detta något som är ytterst relevant 
för varumärken att tänka på och kan kombineras med detta symboliska värde. Beträffande 
förpackningens utseende så visar empirin att konsumenterna föredrar stilren paketering 
och att utformningen på Lushs nakna produkter inte helt faller i respondenternas smak. 
Det är därför viktigt att ta sin målgrupp i beaktande vid införandet av alternativa 
förpackningar, så att konsumenternas preferenser för tidigare förpackningar inte går 
förlorade. En annan aspekt, som indikerar att påverka konsumenternas val är de trender 
som ständigt förändras i samhällena, detta utgår från att idag är det väldigt trendigt med 
stilrena hem, vilket kan påverka preferenserna för andra produkter. 
 
Fortsättningsvis så är hygienassocitionerna av yttersta relevans att kontrollera som 
företag. Dessa hygienassocaitioner indikerar att ha en stor påverkan på 
skönhetsvarumärkens image. Det är därför viktigt att företag som producerar helt 
förpackningsfria skönhetsprodukter, erbjuder återanvändningsbara förvaringslösningar, 
eftersom konsumenternas köpintention kring produkterna förändras av detta tillägg, då 
de tar bort de negativa aspekterna av att inte kunna frakta eller förvara en naken produkt. 
En ytterligare möjlighet hade varit att utforma formulan i smink och hudvård så att det 
innehåller antibakteriella medel, exempelvis Aleo vera eller Tea tree. Detta kan vara en 
lösning, när det finns en oro för att produkterna ska vara skadliga för huden då de inte 
skyddas av en förpackning och kan därmed komma i kontakt med bakterier. Slutligen är 
restavlagren, som produkten avger, något som inte uppskattas av konsumenterna. 
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Problematiken kring restavlagringarna indikeras vara visuella. Detta kan potentiellt 
förhindras med förändrad formula på själva produkten.  
 
Många av respondenterna i studien indikerade på en brist på erfarenhet av denna typ av 
alternativa förpackningar. Detta genererar en osäkerhet kring hur produkten används. 
Företag måste därför sprida information om alternativa förpackningar och deras fördelar 
för att skapa en efterfrågan och bryta barriären. Information om produkternas innehåll 
och funktion är även efterfrågat, både före köp och under användning. Då alternativa 
förpackningar generellt saknar möjligheten att förmedla textuell information, så kan 
andra varumärken inspireras av Lushs AI-teknik, som beskrevs i inledningen av denna 
studie. På grund av att många konsumenter upplever det som omständigt att ens behöva 
köpa tvådelat, antyder det även att konsumenterna vill ha en smidig köpupplevelse. 
Därför upplevs nedladdningen av en specifik app, som mer tidskrävande, än att använda 
en app som konsumenterna redan använder. En rekommendation är därför att samarbeta 
med appar, så som Snapchat eller Instagram för informationsspridning. 
 
Vid införandet av alternativa förpackningar är det av stor vikt att flera av varumärkets 
avdelningar och intressenter tar del av förändringsarbetet. 
Produktutvecklingsavdelningen påverkas i samband med framtagandet av de alternativa 
förpackningarna och potentiell förändring av produktens formula. Fortsättningsvis blir 
även marknadsföringsavdelningen en viktig aktör för att fylla informationsgapet som 
uppstår. Slutligen säljer det studerade exempelföretaget enbart sina produkter via egna 
butiken, vilket gör att de själva kan anpassa presentationen av produkterna. Om 
varumärket inte har egna butiker, kommer även återförsäljare påverkas och varumärkets 
säljhyllor i butikerna kommer att behöva utvecklas. 
 

7.2 Fortsatt forskning 
Alternativa förpackningslösningar är ett ämne som kräver fortsatt forskning. Därför 
rekommenderas en generell uppmaning till att efterforska ämnen från olika bredd. Denna 
studie applicerade en förpackningsdesignansats men empirin indikerar att även 
produktdesign är ett intressant fält att undersöka, i relation till alternativa 
förpackningslösningar. Ansatsen att skapa en sammanfattning av de teorier som finns i 
dagsläget om hur alternativa förpackningar potentiellt kunnat påverka varumärkets 
image, har varit knapphänt. Fortsatt forskning behöver därför utföras och en teoretisk 
modell är gynnsam för det miljöarbete som företag måste genomföra.  
 
Alternativa förpackningar är en lösning på en miljöproblematik, som är aktuell i dagens 
samhälle. Bristen på hållbarhetsassociationer hos konsumenterna var på grund av detta 
förvånande. Majoriteten av respondenterna förmedlade, att de presenterade 
förpackningarna upplevdes miljövänliga eftersom alla var producerade i material som kan 
återvinnas, vilket de uppgav att de gör. Återvinning är normaliserat i Sverige och det är 
lättillgängligt och lätthanterligt. Samma återvinningsmöjligheter för konsumenter finns 
inte i alla länder och det skulle därför vara intressent att se huruvida studien skulle 
generera samma resultat i en annan kulturell och geografisk kontext. Denna studies 
resultat indikerar att de alternativa förpackningslösningarna skulle skapa fler 
hållbarhetsassociationer, om det inte var lika enkelt för respondenterna att återvinna 
förpackningens material.  
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Studien genomfördes med tre olika produktgrupper och fyra olika produkter. De specifika 
produktens förpackning kan påverka de associationerna som framkommer och därför 
rekommenderas det att genomföra en storskaligare forskning. En storskaligare studie bör 
innehålla ett bredare sortiment, där fler produkter som kategoriseras som smink, hudvård 
och hårvård presenteras. Det rekommenderas även att applicera en större och bredare 
urvalsgrupp som innehåller respondenter med olika behov och engagemang. 
 

7.3 Samhälleliga implikationer 
Som det presenteras i inledningen så är produkters förpackningar en bidragande faktor 
till miljöproblematiken som existerar idag (Europeiska Kommissionen, 2018). Denna 
studien presenterar hur företag kan använda alternativa förpackningar, mer miljövänliga 
förpackningar, på ett sätt som utvecklar ett företags varumärke. Således så bidrar denna 
studie till hur företag, fortsättningsvis, kan gå mot mer ekologiskt hållbara 
förpackningslösningar. Detta bidrar till en mer hållbar produktion och en mindre mängd 
avfall. 
 
Även de nackdelar, som konsumenterna upplever att denna typ av förpackningslösning 
har, presenteras. Detta görs för att skapa en djupare förståelse för de hinder företag kan 
möta på vägen och det ges även rekommendationer om hur dessa hinder kan överkommas. 
De negativa associationer som förmedlas i denna studie kan dock användas för att tala 
emot att alternativa förpackningar en realistisk lösning till miljöproblematiken.  
 
Alternativa förpackningar används i denna studie som ett exempel på ett miljövänligare 
alternativ till dagens traditionella förpackningar. Lindh et al. (2015) belyser dock att detta 
inte är helt oproblematiskt i sin studie. Förpackningens grundläggande funktion är att 
skydda produkten under transport för att inte skapa onödigt avfall. Lindh et al. (2015, s. 
19) konstaterar att produkter, som går sönder i transporten, har en större miljöpåverkan 
än den förpackning som annars skulle skyddat den. Denna samhälleliga implikation är av 
stor relevans, när företag utformar sina alternativa förpackningar, eftersom det kräver mer 
än att bara ta bort användningen av förpackning för att produkten ska anses vara 
miljövänlig.  
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Appendix 
Appendix 1: Intervjuguide 
 
Intervjuguide   

Hej och välkommen till intervju! Vi vill börja med och tacka så väldigt mycket för att du ställer upp med 
dina tid och tankar! Studiens syfte är att skapa en förståelse för hur förpackningar påverkar företagets 
image. Vi undersöker skönhetsindustrin och har Lush som exempelföretag, därför kommer många frågor 
handla om din relation till just det varumärket. Vi vill att du bara ska svara utifrån dig och dina tankar, 
och allt du säger kommer behandlas konfidentiellt! Ta din tid att besvara intervjufrågorna och är det 
någon fråga du inte vill besvara eller att du känner att du vill avsluta intervjun så säg till så löser vi det. 
Intervjun beräknas ta en timme. Vi börjar med lite uppvärmningsfrågor... 
Fråga: Teori: Kommentar: 

1. Användarinformation 

Hur gammal är du? 
 

Kriterieurval 

Vart i Umeå är du bosatt?   

Vad är din sysselsättning?   

Vad tycker du om att göra på Fritiden?   

- Definering av begrepp - 

Skönhetsprodukter: Rengöring, vård och sminkning av hud och hår. (NE) 

Förpackningar: Det som direkt omsluter en produkt. (I denna studie, baserat på vetenskaplig artikel) 

Använder du skönhetsprodukter?  Kriterieurval 

Vad och när använder du skönhetsprodukter?  Användningsinformation 

Varför använder du skönhetsprodukter? 
Pantin-Sohier 2009, 
Junaid et al 2013, Keller 
2001  

Vilket värde ger det dig att använda 
Skönhetsprodukter? Aaker 1996  

Vet du vad Lush är för varumärke?  Kriterieurval 

Har du besökt en Lushbutik? Supphellen 2000 Användningsinformation 

Hur ofta besöker du en Lushbutik? Supphellen 2000 Användningsinformation 

Hur många Lushprodukter har du köpt? Supphellen 2000 Användningsinformation 

Hur ofta använder du Lushprodukter? Supphellen 2000 Användningsinformation 
Hur ofta använder du skönhetsprodukter från andra 
märken? 

 Användningsinformation 

2. Associationer varumärket 

Vi skulle vilja be dig att kolla igenom den här 
tidningen för att välja ut bilder som får dig att tänka 
på Lush/eller som du tycker beskriver Lush (lite 
oklart vad som är bäst) 

Supphellen 2000  
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Vilka ord tycker du beskriver Lush? Keller 1993  

Om Lush var en växt, vilken växt skulle de vara då 
enligt dig? Tex blomma, träd etc Supphellen 2000  

Hur luktar Lush enligt dig? Supphellen 2000  

Vad tror du dina vänner tycker om Lush? Supphellen 2000  

Vem föreställde du dig när du svarade på denna 
fråga? Kan du beskriva? 

 
Följdfråga 

När du köper skönhetsprodukt, hur väljer du vilken 
produkt du ska köpa? 

Hartmann et al 2005, 
Kassaye 2001, 
Dangelico & Pujari 
2011, Grubor & 
Milovanov 2017 

 

Hur tycker du att Lush skiljer sig från andra aktörer? Keller 1993  

Kan du ge exempel på ett annat varumärke du tänker 
på?  Följdfråga 
Varför väljer du det ena märket framför det andra?  Följdfråga 
När du tänker på de som arbetar på Lush, vem ser du 
då? Aaker 1996  

När du tänker på en person som använder 
Lushprodukter, vem tänker du på då? Vem är det 
normativa användaren? 

McCracken 1989, 
refererad i Aaker, 1997, 
Aaker 1996 

 

3. Miljö 

Kan du beskriva hur en, enligt dig, miljövänlig 
förpackning ser ut? 

Dangelico & Pujari 
2011, Grubor & 
Milovanov 2017, 
Monnot et al 2015  

När du köper något miljövänligt, hur får det dig att 
känna? Hartmann et al 2005  
Rangordna dessa material efter vilket material du 
föredrar mest. Pantin-Sohier, 2009  

Varför valde du den här ordningen?   

Rangordna nu dessa material efter de som du anser är 
mest miljövänlig. Lindh et al., 2016  

4. Förpackningar 
Kan du beskriva vad du anser vara en bra 
förpackning? Underwood 2003  
Kan du beskriva vad du anser vara en dålig 
förpackning? Underwood 2003  
Skiljer sig förpackningens syfte om du jämför mellan 
butiken, hemmet eller någon annanstans där du 
använder skönhetsprodukter? 

Dangelico & Pujari 
2010, Keller 2001  

Förpackningsassociationer 

Vad tänker du på när du ser denna produkt? Monnot et al 2015, 
2019 
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Kan du utveckla vad du menar?  följdfråga 

Vad gör att du väljer den här produkten? Varför? Monnot et al 2015, 
2019 

 

Hur påverkar den här återanvändningsbara 
förpackningen, till den nakna produkten, ditt val? 

Monnot et al 2015, 
2019 

 

1. Läppstift   

2. Highligher   

3. Schampo   

4. Ansiktsmask/Ansiktsrengöring   
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Appendix 2: Produkter 
 
Läppstift i förpackning 

 
 

Naket läppstift  Återanvändningsbar läppstiftshylsa 
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Highlighter i förpackning 

 

 

Naken Highlighter 
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Schampo i förpackning 
 

 
 
 
Naket schampo 
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Ansiktsmask i förpackning 
 

 
 
Naken ansiktsrengöring 
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Återanvändningsbar metallförpackning 
 

 
 
 
Återanvändningsbar korkförpackning  
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Appendix 3: Kartläggningsguide 
 
Hej och välkommen till denna kartläggningsövning! Vi vill börja med och tacka så väldigt 
mycket för att du ställer upp med dina tid och tankar! Studiens syfte är att skapa en 
förståelse för hur förpackningar påverkar företagets image. Vi undersöker 
skönhetsindustrin och har Lush som exempelföretag, därför vill du att du ska illustrera 
hur din bild av Lush ser ut och vad den betyder för dig. Din karta kommer att behandlas 
konfidentiellt och vi vill att du tar din tid och gör övningen tills du känner dig helt nöjd. 
Övningen förväntas att ta 20 till 30 minuter. 
 
*lapp med loggan, lapp med associationerna, blanka lappar, stort papper, 
häftmassa* 
 
Framför dig på bordet finns det 28 antal ord som du kan använda för att beskriva Lush, 
det finns även 5 blanka kort som du kan skriva valfria ord ifall du tycker att det saknas 
något ord som du vill använda. Du behöver inte använda alla ord utan vi vill att du 
använder enbart de orden som du associerar Lush med.  
 
I mitten på pappret så ser du varumärkets logga, vi vill att du bygger vilka associationer 
du har till detta varumärke inifrån och ut. De ord som du först och främst kopplar till Lush 
ska vara närmast loggan och sen ska ord som du kopplar ihop med associationerna vara 
utanför dessa.  
 
*Penna* 
 
Nu vill vi att du ska illustrera hur starka dessa associationer är för dig. 1 streck mellan 
bubblorna är en svag koppling, 2 streck är ett mediumstark koppling och 3 streck är en 
stark koppling. Vi vill att du både kopplar ihop varumärket med associationerna men även 
associationerna med varandra.  
 
*Utvärdering* 
 
Slutligen så vill vi att du graderar alla följande påståenden på en skala 1 till 7 där 1 är att 
du inte håller med allt och 7 är att du helt och hållet håller med. 

• (Association) hos Lush är bra (Ex. Djurskyddsarbetet som Lush jobbar med är 
bra) 

• (Associationen) är viktigt för mig när jag köper skönhetsprodukter. (Ex. 
Djurskyddsarbete är viktigt för mig när jag köper skönhetsprodukter) 
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Appendix 4. Transkriberingsregler 
 
Skratt: !! 

Paus: … 

Betoning: *ord* 

Hostning: -- 

Förklaring av kontext eller händelse i rummet: (förklaring) 

Korta instick: [Namn: Ord] 

Respondenten: Rn, där n är respondentens nummer 

Mathilda Gammelgård: MaGa 

Moa Grundström: MoGr 
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Appendix 5. Exempel varumärkeskarta 

 
 

  



 

 

88 

Appendix 6. Utvärdering av associationer 
 

 R7 R8 R9 R10     

     Total Snitt 
Diameter 
(cm) Färg 

Annorlunda         

Jag tycker Lush är annorlunda 5 5 4 7 21 5,25 2,6  

Ett annorlunda varumärke... 2 2 1 3 8 2  2 

Ansiktsmasker         

Lush ansiktsmasker är bra bortfall bortfall bortfall bortfall bortfall  -  

Ansiktermasker... 1 4 1 3 9 2,25  2 

Badbomb         

Lushs badbomber är bra 5 bortfall bortfall 5 10 5 2,5  

Badbomber ... 1 1 1 1 4 1  1 

Badkar         
Att Lush får mig att tänka på 
badkar är bra 3 2 

bortfall (håller 
inte med) 4 9 3 1,5  

Det är viktigt för mig att tänka 
på ... 1 1 1 1 4 1  1 

Fräsch         

Jag tycker Lush är fräscht 5 6 5 6 22 5,5 2,8  

Fräschhet är vitkigt... 7 7 4 7 25 6,25  6 

Färg         

Lushs färger är bra 4 5 2 6 17 4,25 2,1  

Färger är viktigt för mig... 2 4 6 7 19 4,75  5 

Trevlig         

Jag tycker Lush är trevligt 4 6 7 6 23 5,75 2,9  

Trevlighet är viktigt för mig... 6 6 7 5 24 6  6 

Lugn         

Jag tycker Lush är lugnt 2 4 3 1 10 2,5 1,3  

Lugn är viktigt för mig... 4 2 1 6 13 3,25  3 

Luktar gott         

Jag tycker Lush luktar gott 6 6 6 7 25 6,25 3,1  

Att det luktar gott är viktigt... 6 7 4 2 19 4,75  5 

Luktar på allting och testar         
Jag tycker jag kan lukta och 
testa allting på Lush 6 5 7 7 25 6,25 3,1  

Det är viktigt för mig att.... 7 7 5 6 25 6,25  6 
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Miljön         

Lushs miljöarbete är bra 5 5 5 5 20 5 2,5  

Miljö är viktigt för mig när... 2 5 2 6 15 3,75  4 

Ren         

Jag tycker Lush är rent 5 6 5 7 23 5,75 2,9  
Det är viktigt för mig att det är 
rent... 7 7 5 7 26 6,5  7 

Bra produkter         

Lush har bra produkter 4 5 7 5 21 5,25 2,6  
Bra produkter är vitkigt för 
mig... 7 7 7 6 26 6,5  7 

Yngre         

Jag tycker Lush är för yngre 6 6 2 5 19 4,75 2,4  
Det är viktigt för mig med 
ungdomligt när... 2 2 1 1 6 1,5  2 

Blommigt         

Jag tycker Lush är blommigt 2 5 5 2 14 3,5 1,8  
Det är viktigt för mig med 
blommigt när... 1 1 1 1 4 1  1 

Hållbart         

Jag tycker Lush är hållbart 6 5 6 6 23 5,75 2,9  

Hållbarhet är viktigt för mig... 2 6 2 6 16 4  4 

Politiskt aktiv         
Jag tycker Lush är politiskt 
aktiva 7 6 1 2 16 4 2,0  
Politiskt aktivism är viktigt för 
mig när... 1 4 1 2 8 2  2 

Positiv         

Jag tycker att Lush är positiv 3 6 7 6 22 5,5 2,8  
Det är viktigt för mig med 
positivitet.... 5 3 7 3 18 4,5  5 

Parfym         

Jag tycker Lush är parfymerat 6 7 6 7 26 6,5 3,3  
Parfymering är viktigt för 
mig... 2 2 6 1 11 2,75  3 

Hemsida         

Jag tycker Lush hemsida är bra bortfall 7 bortfall bortfall 7 7 3,5  

Hemsidan är viktig för mig... 1 3 6 1 11 2,75  3 

Tvål         

Lush tvål är bra bortfall bortfall bortfall 6 6 6 3,0  
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Tvål är viktigt för mig när 
jag.... 7 2 5 6 20 5  5 

Luktar mycket         
Jag tycker att Lush luktar 
mycket 7 7 7 7 28 7 3,5  
Att det luktar mycket är vitkigt 
för mig.... 1 1 3 1 6 1,5  2 

Dofter         

Lushs dofter är bra 5 6 5 6 22 5,5 2,8  

Doft är vitkigt för mig... 1 1 7 2 11 2,75  3 

Inga butiker i Umeå         
Att Lush inte har butiker i 
Umeå är bra 1 1 1 1 4 1 0,5  
Butiker i Umeå är viktigt för 
mig... 7 6 7 7 27 6,75  7 

Butik         

Lushs butik är bra 4 6 7 5 22 5,5 2,8  

Butiken är vitkigt för mig... 6 5 5 7 23 5,75  6 

Tjej         

Lush är tjejigt 5 6 7 7 25 6,25 3,1  

Tjejigt är vitkigt för mig... 1 3 1 1 6 1,5  2 

Fruktig         

Lush är fruktigt 4 4 4 3 15 3,75 1,9  

Fruktigt är viktigt för mig... 1 1 1 2 5 1,25  1 

Veganskt         

Lush är veganskt 6 5 7 5 23 5,75 2,9  

Veganskt är viktigt för mig... 1 5 1 2 9 2,25  2 
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Appendix 7. Respondenternas varumärkeskartor 
 

Respondent sju 
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Respondent åtta 
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Respondent nio 
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Respondent tio 
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Appendix 8. Aggregerad varumärkestabell 
 

Associationer Diameter Färgskala 

Bra produkter 2,6 7 

Ren 2,9 7 

Ingen butik i Umeå 0,5 7 

Butik 2,8 6 

Fräsch 2,8 6 

Tvål 3 5 

Luktar gott 3,1 5 

Hållbart 2,9 4 

Miljön 2,5 4 

Veganskt 2,9 2 

Luktar mycket 3,5 2 

Tjej 3,1 2 

Yngre 2,4 2 

Badbomb 2,5 1 

Badkar 1,5 1 
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