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Abstract 
 
Uppsatsens titel: Bak- och matformar ur ett kundperspektiv  
 
Ämne/Kurs: Företagsekonomi, kandidatuppsats, 15 hp 
 
Författare: Lena Boman och Amanda Puregger 
 
Handledare: Anders Gustafsson 
 
Bakgrund: Många bakverk och maträtter har någon slags form eller 

förpackning runt om sig. De här formarna kan vara 
tillverkade av olika material och det här konkurrerar i 
dagsläget med varandra.  

 
Syfte: Syftet är att ge läsaren en djupare förståelse för vilka 

attribut som är viktiga för konsumenten samt vilken roll 
samhällsansvaret spelar för konsument och producent. 

 
Metod: En kvantitativ metod i form utav en enkätundersökning 

kommer att användas. 
 
Teori: Teorierna Corporate social responsibility, 

produktutveckling och produktdesign kommer att 
användas. 

 
Empiri: Utifrån enkätundersökningar kommer empirin att samlas 

in. 
 
Slutsats: Attribut som täthet, stabilitet, lossningsförmåga och miljö 

är viktiga för konsumenten. Det samhällsansvar som tas är 
viktiga för intressenter och blir således en viktigt för 
producenterna. 

 
 
 
 
 

 



 
 

Abstract 
 
Title: Baking cups and food containers through a customer 

perspective 
 
Subject/Course: Business Administration, Bachelor Thesis, 15 ECTS  
 
Authors: Lena Boman och Amanda Puregger 
 
Advisor: Anders Gustafsson 
 
Background: Many pastries and ready-cooked food has a baking cup or a 

container. There are lots of different materials and there are 
several competitors. 

 
Purpose: The purpose is to give an understanding for which 

attributes that are important for the customer. Also the 
responsibility is going to be studied to see how it is affecting 
the producers and consumers. 

 
Methodology: A quantitative method and a poll will be used. 
 
Theory: Corporate social responsibility, product development and 

product design are the theories that are going to be used. 
 
Empirical  
foundation: Through the poll the empirical foundation will be found. 
 
Conclusion: The customer prefers a baking cup or container that has 

good barrier properties, are stabile, able to slip from each 
other and that are good for the environment. The 
responsibility is an important factor for both producers and 
customers.  

 
 

 



 
 

Sammanfattning 
Nästan alla varor som konsumenten köper innehar en typ av förpackning vars 
syfte främst är att skydda varan. Även runt ett bak- eller matverk finns en form 
som dels är till för att skydda. Då formen räknas som en biprodukt när en 
konsument köper ett bak- eller matverk är det svårt att avgöra vad som 
efterfrågas hos formen och det är av ett stort intresse för producenterna av 
formarna att veta vad konsumenterna efterfrågar. 
 
Syftet med följande undersökning är att ge läsaren en djupare förståelse för 
vilka attribut som är viktiga för konsumenterna gällande bak- och matformar. 
Författarna vill också få en inblick i hur viktigt samhällsansvaret hos konsument 
samt producent är och hur den påverkar de olika parterna. För att få en djupare 
bild av de attribut som är av vikt för konsumenterna kommer uppsatsen att 
förklara teorier berörande Corporate Social Responsibility (CSR), 
produktutveckling samt produktdesign.  
 
Genom en kvantitativ datainsamling i form av en enkätundersökning kommer 
den empiriska informationen att samlas in. Attributen som är med i de frågor 
som ingår i enkäten är uppkomna genom diskussion med olika producenter för 
bak- och matformar samt genom egen analysering. Frågorna är indelade i tre 
olika kategorier; miljö, funktion och design. För att få en uppfattning om 
konsumenters åsikter av attributen kommer den insamlade informationen att 
analyseras och utvärderas utifrån Noriaki Kanos teori om attraktiv kvalitet.  
 
Resultatet av enkätundersökningen visade att formen hos ett bakverk eller 
maträtt har en viss påverkan på konsumenten. De attribut som är viktigast är de 
som har med kategorin funktion att göra där täthet anses vara viktigast för 
konsumenten. Attributen inom miljö anses också som en viktig faktor för 
konsumenten. Kategorin design har ingen större påverkan på konsumenten. 
 
Genom att analysera resultatet har författarna sett att funktionen på formen är 
det som är av störst vikt för konsumenten. Samtidigt är samhällsansvaret med 
miljöaspekten hos företagen och konsumenten mycket viktiga och påverkar 
således båda parter på ett eller annat sätt.  
 
Enligt undersökningen skall alltså en konkurrerande form inneha attributen att 
vara tät, stabil, ha en bra lossningsförmåga, vara återvinningsbar och av ett 
nedbrytbart material. 

 



 
 

Disposition 
För att få en tydligare bild över uppsatsens upplägg kommer här en enklare 
disposition som förklarar de olika kapitlens innehåll:  

Kapitel 1: Inledning 

Det första kapitlet skall ge läsaren en 
förståelse samt inblick i uppsatsens 
bakgrund och syfte. Även uppsatsens 
frågeställningar presenteras. 
 

Kapitel 2: Teoretiska utgångspunkter 
I kapitel två presenteras uppsatsens 
teorier rörande miljömedvetenhet, 
produktdesign, produktfunktioner samt 
komplettering av attribut. 
 
 

Kapitel 3: Metod 

I kapitlet kommer läsaren få ta del av de 
olika tillvägagångssätt som använts för 
att samla in uppsatsens data samt hur 
den har bearbetats. 
 

Kapitel 4: Empirisk undersökning 

I följande kapitel presenteras de resultat 
från enkäterna som användes för att 
samla in det empiriska materialet. 
 

Kapitel 5: Analys 

I kapitel fem skall det empiriska 
materialet analyseras utifrån uppsatsens 
syfte och teorier.  
 

Kapitel 6: Slutsatser  

I det sista kapitlet kommer uppsatsens 
frågeställning att besvaras utifrån den 
insamlade informationen och även 
förslag till fortsatta studier kommer att 
presenteras. 
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1. Inledning 
 
I det här kapitlet presenteras den grundinformation som behövs för att förstå 
uppsatsen. Här kommer läsaren att kunna ta del av bakgrunden för uppsatsens 
problemområde, en beskrivning av varför det är viktigt att undersöka ämnet, 
uppsatsens syfte, frågeställningar samt eventuella avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 
Nästan alla varor som konsumenten köper idag har en typ av förpackning vars 
främsta syfte är att skydda varan. Vid olika bak- och matvaror finns det ofta en 
förpackning runt produkten vilken innehar flera funktioner. I vissa fall finns det 
även en form runt bak- eller matvaran som av praktiska skäl skyddar produkten. 
Formen kan vara tillverkad av många olika material där papper och aluminium 
hör till de vanligaste, vilka också i dagsläget konkurrerar med varandra. 
Konkurrensen består delvis i formens olika funktioner, då vissa material har 
lättare att uppnå de krav som finns på formen. Även olika mjuka värden, såsom 
miljövänlighet, har en betydande roll för konkurrensen. Det innebär inte enbart 
att formen skall vara i ett miljövänligt material, utan även att företaget som 
tillverkar formen skall inneha ett etiskt ansvarstagande vilket innebär att 
konsumenterna ställer krav på producenterna och andra intressenter. Att kunna 
tillmötesgå alla behov som konsumenten har kan vara en svår uppgift för 
producenten, men genom att veta vilka attribut som anses vara av betydelse för 
konsumenterna blir det lättare att kunna tillmötesgå deras behov.  
 
Enligt Tielman1, son till grundaren av Tielman Sweden AB, uppkom bak- och 
matformen i samband med att andra världskriget bröt ut. Under kriget skedde 
många ransoneringar, bland annat av olika bakingredienser som exempelvis jäst, 
mjöl med mera. Då smeten eller degen inte kunde ha samma kvalitet som 
tidigare var det därför nödvändigt att placera den i en form för att hålla den på 
plats. Tielman fortsätter och berättar att vid senare delen av 1900-talet kom 
bakformen i papper även till Japan där de var förundrare över formens 
funktion. De hade aldrig tidigare anat att det gick att baka i en form av sådant 
material och därför kallades den för ”Magic Paper Cups from Scandinavia”. I 
dagsläget är formarnas funktion inte enbart att bli bakade i, utan de ses även 
som dekorationer som bak- eller matverket placeras i. 

                                                 
1 Bo Tielman, Tielman Sweden AB, telefonintervju den 12 maj 2009. 
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Ett material som bak- eller matformarna ofta är tillverkade i är papper. Papper 
är en omfattande produkt och används även i många andra olika sammanhang. 
Papper är en kostnadseffektiv, lätthanterlig och hygienisk produkt som finns i 
många olika utföranden. Papper är ett miljövänligt material och det är lätt att 
använda vid olika designer. Pappret som används vid förpackningar av bak- och 
matverk är tillverkade av smörpapper, eller med andra ord greaseproof-papper. 
Greaseproof-papper är ett papper som är resistent mot framför allt fett, vilket 
till stor del beror på papprets täta yta. Barriären i pappret skapas på naturlig väg 
genom att fibrerna mals längre på mekanisk väg än normalt papper. På 
pappersytan läggs olika releasekemikalier, bland annat ett vax som gör ytan 
något vattenavvisande, vilket gör att formarna kan stå emot fukt (Nordic Paper 
2009).  
 
Aluminium är även ett material som är vanligt vid tillverkning av bak- och 
matformar. Aluminium är vår vanligaste metall och finns överallt omkring oss; i 
jorden, i växterna och i vår mat. Aluminium utgörs av oxidmineralet bauxit, 
som finns i jordskorpan över hela världen. Sedan andra världskriget har 
aluminiumförbrukningen mer än femdubblats i Sverige och energibehovet som 
behövs för att omsmälta metallen är bara cirka fem procent jämfört med 
nytillverkningen. Då aluminiumet dessutom inte försämras vid 
återvinningsprocessen kan det användas om och om igen. Barriäregenskaperna 
hos aluminium är enastående vilket gör att materialet är väl lämpat för att 
transportera och förvara livsmedel i under en lång tid. Inget annat material har 
egenskapen att stänga ut luft, ljus, fukt, bakterier och främmande smakämnen 
som aluminium har, likaså som att förvara smak, vitaminer och konsistens 
(Skultuna Folie 2009). 
 

1.2 Problemdiskussion  
Vid köp och konsumtion av ett bak- eller matverk med tillhörande form 
hamnar fokus ofta på produkten och inte mycket på den tillhörande formen. 
Det är därför lätt att formen glöms bort vid köpet, även om den kan anses vara 
mycket viktig. Producenterna av formarna är därför angelägna om att veta vilka 
attribut som kan vara viktiga hos en form för att få den att spela en större roll 
hos produkten. 
 
Inom bak- och matformar råder det i dagsläget en stor konkurrens bland de 
olika producenterna. Formarna är gjorda av olika material där alla har sina för- 
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och nackdelar gällande olika attribut. Det är därför viktigt för producenterna av 
formarna att veta just vilka attribut som konsumenterna anser är viktiga. För att 
kunna analysera konsumenternas önskemål lättare delas formens attribut upp i 
tre olika kategorier, nämligen miljö, funktion och design. Genom att få en 
inblick i konsumenternas intressen kommer det bli lättare för producenterna att 
tillmötesgå de attribut som efterfrågas genom att skapa kundanpassade 
produkter.  
 
Med attribut innefattas som ovan nämnt formarnas funktioner som kan beröra 
allt från användbarhet till design. Inom de kategorierna räknas attribut som 
exempelvis stabilitet, täthet, lossningsförmåga, utseende och materialval. Det 
finns även yttre attribut, som exempelvis miljöpåverkan och etiskt 
ansvarstagande, vilken kan ha en betydande roll när konsumenterna väljer en 
produkt (Grafström et al. 2008). Alla typer av attribut skall tas hänsyn till vid 
produktion av formarna, men i många fall är det flera attribut som är betydande 
för konsumenten, och då kan konsumenten ibland välja bort attribut som är 
mindre viktiga. Det stora intresset hos producenterna ligger i vad konsumenten 
egentligen efterfrågar när de köper bak- eller matverket.  
 

1.3 Syfte 
Huvudsyftet är att ge läsaren en djupare förståelse för vilka attribut som är 
viktiga för konsumenterna gällande bak- och matformar. Eftersom formarna 
ofta räknas som en biprodukt då konsumenterna köper den finns det ett 
intresse hos producenterna för bak- och matformar att få reda på hur deras 
produkt skulle kunna få en större och mer tillfredsställande roll. 
 

1.4 Frågeställning 
För att lättare kunna få fram ett resultat som stödjer syftet kommer 
nedanstående frågor att besvaras: 

• Vilka attribut anser konsumenten är viktiga vid bak- och matformar? 
• Vilken roll spelar samhällsansvaret för konsument samt producent av bak- och 

matformar? 
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1.5 Avgränsningar 
Då det finns många olika typer av formar, dels materiellt som funktionsmässigt, 
är det viktigt att avgränsa visa delar i undersökningen för att kunna fokusera på 
mer relevanta delar. De formar som kommer att beaktas i följande 
undersökning kommer att vara tillverkade av papper och ställas emot de formar 
som är tillverkade av aluminium. De formar som är gjorda av plast kommer 
därför att bortses ifrån helt. De formar med cellofanöverdrag kommer inte 
heller att beaktas i följande undersökning. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 
För att få en djupare förståelse i det empiriska underlaget kommer i det här 
kapitlet relevanta teorier att presenteras som berör konsumentens val av en 
produkt. De teorier som kommer att beskrivas är Corporate Social 
Responsibility, produktutveckling samt produktdesign. 
 
 

2.1 Corporate Social Responsibility  
Grafström et al. (2008) förklarar att företag genom tiderna haft många olika 
inställningar till omvärlden. Under en lång tid fokuserade de olika företagen 
nästan enbart på att tjäna pengar till vilket pris som helst. I dagsläget har 
företagen dock fått ett större krav på sig då intressenterna begär att företagen 
även skall ta hänsyn till olika mjuka värden, exempelvis miljöpåverkan och 
etiska ställningstaganden vilket är några av nyckelbegreppen från Corporate Social 
Responsibility, CSR (Grafström et al. 2008). 
 
Borglund et al. (2009) förklarar innebörden med förkortningen CSR, där C står 
för företagets ansvar, S står för det sociala ansvaret och R står för det etiska 
ansvaret. Borglund et al. (2009) förklarar också att teorin skulle kunna kallas 
enbart för corporate responsibility, där mycket av fokuseringen hamnar på 
företagets miljöansvar (Borglund et al. 2009).  
 
CSR blir på svenska direkt översatt till företagens sociala ansvar. CSR är ett 
tvetydigt begrepp och har således ingen tydlig definition. CSR ses utifrån olika 
begrepp och synsätt och idéerna om CSR eller socialt företagsansvar ändras 
kontinuerligt. Utifrån var företagen är verksamma, vilken bransch de befinner 
sig i med mera, skapas företagets samhällsansvar (Grafström et al. 2008).  
 
Grafström et al. (2008) anser att i de flesta definitioner av företagens sociala 
ansvar handlar det om att företagen är förpliktigade att stå till svars för sin 
påverkan på samhället, vilket innebär att företagen skall minimera skador och 
samtidigt maximera nyttan för samhället. Att ta ett samhällsansvar kan till 
exempel innebära att ha ett miljöcertifierat företag. Samhällsansvar är ingen ny 
fokusering men har kommit att blivit mer aktuellt då bland annat 
klimatförändringar lyfts fram (Grafström et al. 2008). 
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EU-kommissionen (2006) beskriver samhällsansvaret som en grundsyn. Det går 
ut på att samordna social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin 
samverkan med andra intressenter. EU-kommissionen (2001) beskriver CSR 
som ett sätt att integrera socialt ansvar och miljöansvar i ett företag. Vidare 
beskriver de vikten av att också se åt det mer etiska hållet där grundläggande 
rättigheter samt arbetsförhållanden diskuteras. Begreppet hållbar utveckling 
används också inom CSR, där hållbar utveckling har sin tyngdpunk i 
miljöaspekten men samtidigt behandlar den ekonomiska och sociala aspekten 
(EU-kommissionen 2001). 
 
Borglund et al. (2009) förklarar att det ofta talas om företagens värdegrund som 
en del av CSR. Med värdegrund menas att göra saker utifrån de värden som 
företaget uppfattar som viktiga och företagets ansvar blir att grunda sig i de här 
värdena. Företagets värdegrund skall då även finnas i agerandet med 
intressenterna (Borglund et al. 2009).  
 
Borglund et al. (2009) beskriver att CSR formas utifrån intressenternas 
intressen. Det är därför viktigt att företaget tillsammans med intressenterna, 
interna och externa, utgör en helhet. De interna intressenterna består av 
individer som på något vis har lagt ned personligt intresse eller tid i företaget, 
till exempel de anställda. De externa intressenterna består av till exempel 
kunder, ägare och myndigheter. För att kunna veta vad som är viktigt för 
intressenterna måste det finnas ett samspel mellan företag och intressenter för 
att utveckling skall kunna ske (Borglund et al. 2009). Syftet med utvecklingen 
kan vara att både interna och externa intressenter ska kunna få tillgång till 
information om företagets nutida och framtida intentioner (Johnson 2007). 
 
Borglund et al. (2009) förklarar att kommunikationen mellan företagen och 
intressenterna spelar en central roll. Företagen måste berätta för intressenterna 
vad de gör för att skapa så lite negativa effekter på samhället som möjligt. 
Intressenterna är många och de kräver olika typer av information om företaget. 
Konsumenterna vill få information om företaget för att kunna bilda sig en egen 
uppfattning medan de anställda på företaget vill veta vad företaget står för och 
vad som förväntas av dem. All information går att finna via hemsidor, 
årsredovisningar och andra yttranden (Borglund et al. 2009). 
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Fler företag börjar idag se värdet av att ta ett samhällsansvar. I dagsläget talas 
det allt mer om att det är viktigt för ett företag att ha ett gott anseende. Genom 
att ta sitt ansvar i samhället skapar företaget ett gott anseende vilket kan hjälpa 
till att bli mer konkurrenskraftiga (Grafström et al. 2008). 
 
Bhattacharya et al. (2001) menar att konsumenten får en positiv bild av företag 
som tar sitt ansvar vilket kan påverka konsumentens intention till att köpa ett 
företags produkter. Lika väl skulle företagets ansvar även ha en positiv inverkan 
på andra områden. Till exempel så har det visat sig att företagets samhällsansvar 
har en positiv effekt för jobbsökande samt för de anställda på företaget 
(Bhattacharya et al. 2001). Även Larsson och Ljungdahl (2008) påpekar att 
företagens ansvar kan attrahera nya kunder samt motivera de anställda, där 
ansvarsfullt företagande berör alla organisationer, små som stora företag.  
 
”Frågan idag är inte om företag ska ta ett socialt ansvar utan hur de ska bete sig för att göra 

det här” (Borglund et al. 2009, s.13). 
 
Ansvarsfullt arbete inom företagen innebär att se till de viktigaste 
intressenterna, som till exempel kunderna (Borglund et al. 2009). Företagens 
ansvar formas efter intressenternas intressen, där intressenter kan vara statliga 
organisationer och andra intresseorganisationer som exempelvis anställda, 
kunder och leverantörer. Eftersom det är intressenterna som bestämmer kan de 
ställa krav på vad företagen skall arbeta med samt utveckla och utifrån kraven 
kan företagen med ledningen i spetsen agera (Borglund et al. 2009). 
 

2.2 Produktutveckling 
Zhang (1998) menar att det finns ett flertal metoder för att utveckla en produkt. 
Ulrich och Eppinger (2008) förklarar bland annat att det finns fem steg som 
brukar nyttjas vid planeringen och uppförandet av en ny produkt: 

1. Utreda behoven - Analysera och klargöra de behov som finns samt om 
det är möjligt att dela upp dem. 

2. Undersökning externt – Samla information från experter, patent, 
tidigare produkter med mera. 

3. Undersökning internt – Nyttja individuella eller gruppmetoder för att 
samla in och bearbeta information om produkten. 

4. Systematisk undersökning – Analysera och dela upp de olika 
funktionerna för att kunna avgöra dess vikt. 
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5. Analysera resultatet – Identifiera möjligheter och förbättringar för 
framtida produkter. 

 
Produktutveckling innebär en form av översättning av konsumenters behov 
och förväntningar där olika funktioner tas fram (Zhang 1998). Då 
konkurrensen ökar bland produktionsföretagen är det viktigt för dem att 
utveckla en bra och konkurrerande produkt genom att nyttja nya tekniker som 
uppkommit. Då produkternas livscykler också övergår till att vara allt kortare 
blir konkurrensen ännu högre bland producenterna för att kunna tillmötesgå 
konsumenternas behov (Drejer 2000 ; Zhang 1998). För att kunna skapa en 
konkurrerande produkt behöver den enligt Löfgren (2002) inneha speciella 
attribut som gör att den konkurrerar med andra liknande produkter. Det kan 
därför vara viktigt att analysera vilka attribut som anses vara viktiga hos den 
redan existerande produkten för att kunna tillmötesgå behoven. Löfgren (2002) 
menar att det finns vissa krav som bör tas hänsyn till vid uppförandet av en ny 
kundanpassad och konkurrerande produkt. Nedan presenteras ett urval av 
kravfrågorna: 

• Är produkten smartare? 
• Är produkten enklare att använda? 
• Har produkten en mer attraktiv design? 
• Är produkten bättre ur miljösynpunkt? 

 
För att underlätta arbetet vid analysering av de olika attributen kan en 
kravspecifikation nyttjas, som förklarar vilka krav konsumenterna har på 
produkten. I kravspecifikationen presenteras även vissa delkrav som brukar 
delas in i funktionskrav, hållfasthetskrav, materialkrav, kostandskrav, miljökrav, 
produktionskrav och dokumentationskrav (Löfgren 2002). 
 
Löfgren (2002) samt Ulrich och Eppinger (2008) förklarar att en 
kravspecifikation fungerar som en röd tråd genom hela produktutvecklingen 
och skapas tillsammans med de potentiella konsumenterna. Kravspecifikationen 
förklarar vilka funktioner som konsumenterna efterfrågar hos produkten, och 
finns till för att inga viktiga funktioner skall glömmas bort under 
produktutvecklingen. För att göra kravspecifikationen tydligare kan de olika 
funktionerna som efterfrågas brytas ned ytterligare för att kunna analysera och 
klassificera dem lättare. Funktionen förklarar endast vilka egenskaper produkten 
skall kunna ha, och inte hur de tekniskt skall lösas (Löfgren 2002 ; Ulrich & 
Eppinger 2008). 
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Ulrich och Eppinger (2008) menar att produktutvecklarna går igenom två steg 
för att analysera de viktigaste funktionerna hos en produkt. Concept Screening 
innebär att produktutvecklarna analyserar och begränsar de olika attributen för 
att på ett snabbt sätt kunna förbättra dem. Concept Scoring är nästa steg vilket 
innebär att produktutvecklarna väger de olika funktionerna mot varandra för att 
se vilka som är viktigare än andra. Genom att fokusera mer på de viktiga 
funktionerna blir produkten mer konkurrenskraftig (Ulrich & Eppinger 2008). 
 
Efter att de olika funktionerna har analyserats menar Löfgren (2002) samt 
Ulrich och Eppinger (2008) att de olika funktionerna skall klassificeras utifrån 
hur viktiga de är för konsumenterna. Här delas funktionerna upp i tre klasser 
(Löfgren 2002); 

1. Mycket viktiga – krav som bland annat styrs av lagar och förordningar 
och som av konsumenten anses vara mycket viktiga. 

2. Behov – Produkten får längre livslängd, blir mer flexibel och får fler 
användarfunktioner då behoven tillmötesgås. 

3. Önskemål – Är inte nödvändiga utan används för att göra målgruppen 
bredare. 

 
En aspekt som Löfgren (2002) anser är viktig vid uppförandet av en ny produkt 
är påverkan på miljön vilken berör många olika delar. Tillverkningen av 
produkten kan ske på olika sätt och den påverkan som tillverkningen har på 
miljön är en aspekt som bör tas hänsyn till. Även materialet som produkten 
tillverkas av har en betydande roll och innefattar då också hur den skall 
bearbetas när produkten är förbrukad. Produkter kan också ha olika livslängd, 
vilket betyder att en produkt som ses som miljövänlig kan bli mindre 
miljövänlig då den inte kan användas under en längre tid. Ett sätt för att avgöra 
hur stor miljöpåverkan produkten har är att göra en livscykelanalys vilken 
identifierar alla olika steg, från råvara till återvinning, som görs vid uppförande 
samt konsumtion av produkten (Löfgren 2002). 
 

2.2.1 Val av attribut 
Peter och Olsen (2008) förklarar att konsumenten till en vara genomgår en 
beslutsfattandeprocess där varans olika attribut ställs mot varandra. 
Tyngdpunkten i beslutsfattandeprocessen ligger i den integreringsprocess där 
konsumentens kunskap kombineras med att utvärdera två eller flera attribut. 
Det är utifrån beslutsfattandeprocessen konsumenten sedan gör ett val. En 
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konsument kan i processen stå inför flera olika alternativ. Det som påverkar 
konsumentens slutgiltiga val är de influenser som finns i omgivningen samt de 
mål som konsumenten har. Även den kunskap som finns hos konsumenten 
samt nivån av involvering i beslutsprocessen påverkar valet (Peter & Olsen 
2008). 
 
När konsumenten väljer en specifik produkt kan den stå inför olika val. Peter 
och Olsen (2008) presenterar metoden compensatory process som förklarar 
konsumentens tillvägagångssätt för att utvärdera varans olika alternativ. 
Metoden fungerar på så vis att när konsumenten utvärderar varans olika 
alternativ kan olika kriterier kompensera varandra vilket innebär att ett negativt 
attribut kan kompenseras av ett positivt (Peter & Olsen 2008). 
 
Wikström (2002) beskriver en produkts budskap vilket innebär vad hela 
produkten omfattar, allt ifrån egenskap till användningssätt. Budskapet förs 
över till användaren och kan tolkas olika av konsumenterna. Konsumenterna 
tolkar utifrån egna värderingar och erfarenheter till ett visst sammanhang, till 
exempel att tycka om eller inte tycka om (Wikström 2002). 
 

2.3 Produktdesign  
Löfgren (2002) anser att för att framhäva olika produkter används olika 
metoder för att differentiera sig gentemot konkurrerande produkter. Hultén et 
al. (2008) menar att människans fem sinnen är helt avgörande vid upplevelsen 
av en köp- och konsumtionsprocess. De fem sinnena består av lukt-, smak-, 
syn-, ljud- och känselsinnet (Hultén et al. 2008).  
 
Hultén et al. (2008) förklarar att synsinnet är det sinne som främst kan kopplas 
samman med produktens utseende. Synsinnet är det sinne som är mest 
framträdande bland våra sinnen och enbart i ögonen sitter två tredjedelar av 
människans sinnesceller. Människan förlitar sig ofta helt på synen för att 
uppfatta skillnader när det gäller exempelvis litet och stort, tunt och tjockt, 
mörkt och ljust. Synsinnet ger oss därför möjlighet att upptäcka skillnader och 
förändringar i design och utseende. Det är synintrycket som ligger till grund för 
de flesta beslut som tas i det dagliga livet vilket motsvarar cirka fyra av fem 
beslut (Hultén et al. 2008). Schmitt (1999) menar att det främst är genom 
synupplevelsen som en kund attraheras av en produkt vilket ger företaget en 
möjlighet att synliggöra produkten på flera olika sätt. 
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Hultén et al. (2008) menar att det inte längre enbart är produktens funktionalitet 
som gör en produkt eller varumärke attraktivt, utan även produktens förmåga 
att uppfylla personliga och emotionella behov hos kunderna. Därför är det 
viktigt att även lägga fokus på en produkts estetik med betoning på de mjuka 
värdena för att tillfredsställa behoven. För att bli framgångsrik i den allt mer 
individualiserande tillvaron krävs det därför att produkternas funktionella 
egenskaper och fördelar kombineras med om den är snygg eller skön att ta på 
(Hultén et al. 2008). 
 
Förpackningsdesignen ger enligt Hultén et al. (2008) produkten en identitet. 
Därför fungerar ofta förpackningen som ett kommunikationsverktyg där den 
ska fånga ett intresse hos kunden så att en nyfikenhet uppstår. Färger används 
som ett verktyg för att stimulera våra tankar och känslor. Minnet påverkas 
också av färger och det är därför som det kan bli lättare att identifiera ett 
varumärke eller en logotyp genom en viss färg (Hultén et al. 2008). Gobé (2001) 
menar att personer ofta förknippar olika färger med olika produkter. 
Kopplingen innebär dock inte att färger och varumärken ses som vackra eller 
estetiska, utan huvudsyftet är att de ska fånga konsumenternas uppmärksamhet 
och skapa en identitet. De olika färgerna har en psykologisk påverkan där 
exempelvis röd framkallar uppmärksamhet och påverkar ögat snabbare än blå 
som är en lugn färg (Gobé 2001).   
 
Gobé (2001) påpekar att valet av färg på produkten inte ska bestämmas utifrån 
om den exempelvis är trendig, utan den skall anpassas efter konsumentens 
åsikter. Producenterna bör därför först analysera vilka som är konsumenterna 
till produkten för att sedan undersöka vad konsumenterna anser är attraktivt på 
produkten. Ett exempel är att många anser att färgen grön symboliseras med 
miljömedvetenhet och ekologi, vilket innebär att producenter ofta nyttjar färgen 
grön på ekologiska produkter (Gobé 2001). 
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3. Metod 
 
I kapitlet behandlas de metoder som kommer att användas för att samla in det 
empiriska materialet till uppsatsen. Kapitlet kommer även att beskriva de olika 
metoder som nyttjats för att bearbeta det insamlade empiriska materialet. 
 

3.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Vid uppsatsskrivandet kan två olika metoder användas för att samla in 
information om verkligheten, nämligen kvalitativa och kvantitativa metoder. De 
båda metoderna ger information om verkligheten, men kvalitativ data handlar 
oftast om ord medan kvantitativ data handlar om siffror (Jacobsen 2002). 
 
En kvalitativ metod är ett arbetssätt som genomförs av att författaren själv 
befinner sig i den miljö som analyseras. Här försöker författaren fånga såväl 
människors handlingar samt avsikten för handlingarna. Kvalitativa metoder 
lämpar sig bäst då forskaren vill få en tydlig bild av det undersökta området 
(Nationalencyklopedin 2009). Fördelarna med en kvalitativ metod är att den ger 
en helhetsbild vilket skapar en djupare och mer ökad förståelse för ett specifikt 
område. En nackdel med den kvalitativa metoden är att det är svårt att få en bra 
bredd på informationen då få enheter undersöks (Holme & Solvang 1997). I 
många fall är det ofta uppsatsens syfte som styr vilken metod som skall 
användas för att samla in den empiriska informationen till uppsatsen. Exempel 
på kvalitativa metoder är intervjuer eller observationer (Björklund & Paulsson 
2003). 
 
En kvantitativ metod är ett arbetssätt där författaren organiserat samlar in 
empirisk information, sammanställer informationen i statistisk form samt 
analyserar resultatet i förhållande till teorierna. Arbetssätten bör vara 
strukturerade och väl definierade (Nationalencyklopedin 2009). Vid kvantitativa 
metoder är omfattningen av strukturering och utformning viktig. Fördelen med 
en kvantitativ metod är att den är mer standardiserad och får ett bredare 
resultat. Nackdelen kan vara att det kan vara svårt att veta om information som 
samlas in är relevant för den specifika frågeställningen. Då kvantitativa metoder 
ofta bearbetar stora mängder information utgör en enkätundersökning ett 
exempel på en kvantitativ metod (Holme & Solvang 1997). 
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Då uppsatsens syfte är att få vetskap om vilka olika funktioner och attribut som 
konsumenten anser är viktiga hos en bak- eller matform kommer en kvantitativ 
metod att nyttjas för att samla in det empiriska materialet. Genom att låta olika 
konsumenter fylla i en enkätundersökning kommer undersökningen få ett 
mycket brett och allmänt resultat vilket lättare besvarar den frågeställningen 
uppsatsen baseras på. Då ett resultat med en bred bild är ett måste för att på 
bästa sätt få information om formens viktigaste attribut lämpade sig inte 
kvalitativa metoder, som exempelvis intervjuer, då de ger ett djupare resultat. 
Kvalitativa metoder nyttjades dock för att få djupare information till 
bakgrunden samt för att få vetskap om vilka attribut som var viktiga att 
undersöka i enkäten. Kvalitativa metoder kan också vara intressanta att använda 
vid vidare studier då forskarna eventuellt observerar konsumenterna när de 
använder bak- och matformar för att se hur de reagerar på användning av 
formarnas funktioner. 
 
Framställandet och genomförandet av enkäter har gjorts eftersom det med en 
relativ liten insats går att få fram ett stort underlag av information som är 
strukturerad. Nackdelar med enkäter att det lätt kan ske misstolkningar hos 
respondenterna. Enkäter kan delas ut via bland annat post, E-post eller på plats 
hos respondenten (Björklund & Paulsson 2003). Beroende på vilket sätt 
enkäterna delas ut kan risken bli att enkäterna blir liggande hos respondenterna 
och leder till att enkäten inte blir tillräckligt utförd. Då undersökningen kommer 
att ske på plats i butik minskar risken då påminnelser inte behövs. 
 
Den främsta empiriska undersökningen bestod av en enkät med fasta 
svarsalternativ (se Bilaga 3) vilken delades ut och samlades in i en medelstor 
mataffär. De intervjuer som utfördes var av mindre skala. För att undersöka 
vilka attribut som var av störst vikt att studera diskuterades attributen fram med 
Nordic Paper genom dialog samt viss mail-kontakt. Den information som 
samlades in om formarna av aluminium var från Skultuna Folie AB och skedde 
också genom mail-kontakt. Då kontakten med Nordic Paper hade tagits tidigare 
än den genom Skultuna Folie AB anpassades mailet till Skultuna efter de 
överskrifter som hade visat sig vara mest relevanta under diskussionen med 
Nordic Paper. En telefonintervju med Bo Tielman utfördes också för att få 
reda på mer information om bakformens historia. 
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3.2 Teorin om attraktiv kvalitet 
Enkäten kommer att utformas efter en modell som kallas ”Theory of attractive 
quality” alltså teorin om attraktiv kvalitet som grundades av Noriaki Kano år 
1984. Teorin utvecklades för att lättare kunna förstå hur konsumenter 
utvärderar och upplever vissa kvalitetsattribut (Löfgren & Witell 2005). Teorin 
om attraktiv kvalitet ger en mycket bra insikt i hur konsumenter utvärderar en 
produkt eller erbjudande och vilka attribut som är viktiga. 
  
Kanos teori om attraktiv kvalitet kan illustreras i en modell (se figur 1). 
Modellen fokuserar på att utvärdera specifika kvalitetsattribut hos 
konsumenten, det vill säga förhållandet mellan uppfyllandet av ett attribut och 
tillfredställelse av ett attribut. På den horisontella axeln visas konsumentens 
nivå av uppfyllelse till ett attribut. På den vertikala axeln visas konsumentens 
nivå av tillfredsställelse till ett attribut. Förhållandet mellan attributen 
klassificeras i fem olika kategorier av upplevd kvalitet (Löfgren & Witell 2005):  
 
• Attractive quality, attribut som klassificeras som ”attraktiva” ger 

tillfredställelse när det uppnås fullt ut men skapar inte missnöjdhet om det 
inte uppnås, vilket beror på att attributen kan ses som överraskande. 

• One-dimensional quality, attribut som klassificeras som “one-
dimensional” ger tillfredsställelse hos konsumenten när attributet uppnås 
och skapar missnöjdhet om det inte ger tillfredsställelse. 

• Must-be quality, “must-be”-attribut är egenskaper som är självklara för 
konsumenten och på grund av de är självklara skapar det nöjda 
konsumenter. Om attributet inte blir uppfyllt så skapar det missnöjda 
konsumenter. 

• Indifferent quality, attribut som är “indifferent” är egenskaper som varken 
är bra eller dåliga och skapar varken tillfredsställda eller missnöjda 
konsumenter. 

• Reverse quality, ett attribut som är “reverse” innebär att konsumenten blir 
tillfredsställd om attributet inte uppfylls och att konsumenten blir missnöjd 
när attributet uppfylls.  
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Figur 1. En översikt över teorin om attraktiv kvalitet. (Löfgren & Witell 2005, s. 9). 
 
Då modellen ser till de attribut som konsumenterna tycker är viktiga är 
modellen bra att använda för konsumentundersökningen i den här uppsatsen. 
Enkäten är uppdelad i tre delar (Löfgren & Witell 2005): 
 

• Grundfrågor, som berör ålder, kön och utbildning 
• Parfrågorna, utgår ifrån två olika perspektiv, funktionella och 

dysfunktionella. I den funktionella frågan ställs frågan utifrån om en 
produkt har en viss egenskap. I den dysfunktionella frågan ställs frågan 
utifrån om en produkt saknar ett visst attribut. 

• Viktighetsattribut, här ställs frågor om hur viktiga specifika attribut är för 
konsumenten. 

 
Witell och Löfgren (2007) förklarar att kategoriseringen av olika attribut hos en 
produkt kan ändras över tiden. Förändringen kan benämnas som attributens 
dynamiska förmåga, vilken innebär att ett attributs kategorisering kan förändras 
under sin livscykel. Ett attribut följer oftast ett mönster från indifferent 
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attractive och sedan one-dimensional och slutligen must-be (Witell & Löfgren 
2007). 
 

3.3 Undersökningens genomförande 
För att samla in undersökningens empiriska information författades en enkät 
som tidigare nämnt utifrån den modell som Noriaki Kano uppkom med år 
1984. Enkäten börjar med inledande grundfrågor om respondenten (kön, ålder 
och högsta utbildningsnivå), därefter ställs varje produktattribut med en 
funktionell och en dysfunktionell fråga. Slutligen efterfrågas respondentens 
åsikt om viktighetsdimensionerna på produktattributen. Totalt undersöktes tolv 
attribut, vilket motsvarade att det blev 36 frågor. Frågorna i enkäten berörde 
formens material (papper eller aluminium), miljömärkning, återvinning, 
nedbrytbarhet, stabilitet, täthet, lossningsförmåga, användbarhet i 
mikrovågsugn, formens existens, oblekt papper samt design. Enkäten går som 
tidigare nämnt att se i Bilaga 3. 
 
Undersökningen genomfördes under tre dagar på ICA Supermarket Spara på 
Våxnäs i Karlstad. Dagarna som undersökningen genomfördes på var måndag, 
tisdag och onsdag vilka ses som lite lugnare. Varför de dagarna valdes berodde 
på att kunderna över lag brukar vara mindre stressade då och därför mer 
mottagliga för att göra en enkätundersökning. För att nå en så bred kundgrupp 
som möjligt gjordes undersökningen under flera olika tider på dagen, från 
klockan nio på morgonen till klockan sex på kvällen. 
 
Kunderna som passerade blev tillfrågade om de ville hjälpa till och bidra med 
information till den här uppsatsen, vilket visade sig vara en bra inledande fråga 
eftersom många av respondenterna blev smickrade att de kunde bidra med 
information. Medan respondenterna fyllde i enkäten fanns författarna till 
uppsatsen alltid i närheten om någon fråga skulle dyka upp. Som ”morot” och 
”tack för hjälpen” fick respondenten en Dubbel Nougat, vilken var sponsrad av 
butiken som undersökningen utfördes i. 
 

3.3.1 Undersökningens svagheter 
Vid utförandet av en enkätundersökning finns det alltid svagheter som kan 
påverka resultatet av undersökningen på ett eller annat sätt. En faktor som kan 
ha påverkat resultatet var mängden frågor som utgjorde att enkäten såg väldigt 

 23 



 
 

omfattande ut, vilket kan ha påverkat att respondenterna kan ha stressat igenom 
enkäten. Under spalten ”Övriga synpunkter” hade en respondent skrivit: 

 
”Färre frågor ger mer eftertanke” 

 
Då frågorna var ställda som funktionella och dysfunktionella tyckte många av 
respondenterna att det var självklart att på den dysfunktionella frågan ta det 
motsatta svaret och därför kanske inte helt förstod innebörden i metodens 
uppbyggnad. 
 
Fråga nio och tjugoett var en fråga som lätt missuppfattades. Frågan berörde 
hur respondenterna ansåg vikten i formens existens och var bland annat 
utformad: ”Hur viktigt är det för dig att produkten har en form?”. Respondenterna 
blev här förvirrade och ansåg att det var formen som var produkten och inte 
bak- eller matverket som författarna ansåg. Ett övervägande gjordes om den 
frågan skulle göras tydligare, men då redan en del enkäter samlats in togs 
beslutet att alla respondenter skulle få ha samma chans att tolka frågan. 
 
Ytterligare en svaghet för undersökningens resultat är det geografiska läget där 
undersökningen ägt rum. Då Karlstad och Värmland är en central plats för 
pappersindustrin kan många av de respondenter som svarat på enkäten varit 
påverkade över att tycka papper är bäst. Kunskapen över papper medförde 
också att vissa av respondenterna hade åsikter om uttryck i enkäten som de 
själva ansåg var felaktiga medan författarna tyckte att uttrycken förklarade 
attributet på ett lättförståligt sätt.  
 

3.4 Bearbetning 
Klassificeringen utifrån resultetet av konsumentens krav på valda attribut 
används för att i en utvärderingstabell klassificeras till sex olika kategorier: 
attractive, one-dimensional, must-be, reverse, indifferent quality och questionable. De fem 
första kategorierna representerar de kategorier i teorin om attraktiv kvalitet. 
Den sista, questionable, är till för inkommande svar som kan vara svåra att tyda 
(Löfgren & Witell 2005). För att få en tydligare bild över hur enkätresultaten 
analyseras, se Bilaga 1. 
 
Utvärderingstabellen används sedan tillsammans med viktighetsattributen ifrån 
enkätens tredje del för att prioritera de attribut som inom varje kvalitetskategori 
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visar vad konsumenten tycker är viktigt. För att styrka de olika attributens 
påverkan på konsumenten så kommer några tester att göras. Testerna som 
kommer att göras kallas total strenght (TS), category strenght (CS) och Better-
Worse diagram. TS beräknas för att få veta den totala procenten av 
kategoriseringarna must-be, one-dimensional och attractive. CS visar styrkan 
hos attributet genom att räkna ut den procentuella skillnaden mellan det 
starkaste attributet och näst starkaste attributet. Better-Worse diagrammet 
skapas för att se hur mycket ett attribut påverkar konsumenten beroende på om 
ett attribut uppfylls eller inte. Better-värdet fås fram genom att beräkna 
A+O/+A+O+M+I och Worse-värdet genom att beräkna O+M/A+O+M+I. 
Ett högre värde på Better betyder att ett uppfyllt attribut ökar tillfredsställelsen 
hos konsumenten medan ett högre värde på Worse visar att ett attribut som 
inte blir uppfyllt minskar tillfredsställelsen hos konsumenten. Högsta siffran för 
Better och Worse är 1, ju närmare värdet är 1 desto större chans att 
konsumentens tillfredsställelse påverkas. Ett värde som exempelvis ligger 
närmare noll har alltså nästan ingen påverkan på konsumentens nöjdhet 
(Löfgren & Witell 2005). 
 

3.5 Abduktiv och induktiv insamlingsmetod 
Det finns ett par olika strategier för insamling av information enligt Jacobsen 
(2002) där en strategi kallas för deduktiv insamlingsmetod eller ”från teori till 
empiri”. Den deduktiva strategin påstår att det bästa sättet att samla in 
information är genom att först skaffa sig förväntningar om omvärlden och 
därefter gå ut och samla in empiri för att se om förväntningarna stämmer 
överens med verkligheten. Förväntningarna bygger därför på tidigare empiriska 
rön och teorier (Jacobsen 2002). Björklund och Paulsson (2003) presenterar 
ytterligare en strategi, abduktion, vilken innebär att författarna vandrar fram 
och tillbaka mellan teori och empiri och kan därför ses som en blandning av 
deduktiv strategi och induktiv strategi (från empiri till teori). 
 
I den här uppsatsen kommer främst en deduktiv ansats att användas. Valet av 
en deduktiv metod ligger till grund för att författarna, genom att fördjupa sig i 
olika ämnen, skall få en förståelse för vilka attribut en konsument kan tycka är 
viktiga vid valet av bak- eller matform. Den deduktiva metoden lämpar sig 
också bra då det i undersökningen skall härleda till slutsatser utifrån vissa 
förutsättningar. Trots att författarna går från teori till empiri kan det uppstå 
funderingar över om verkligen rätt teorier fokuserats på. Därför kan uppsatsen 
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delvis ha använt den abduktiva metoden då författarna efter den empiriska 
undersökningen kompletterat vissa teorier som visade sig ha större vikt för 
undersökningen. 
 

3.6 Validitet, reliabilitet och objektivitet 
Validitet, reliabilitet samt objektivitet är tre metoder för att mäta uppsatsens 
trovärdighet. Validitet är en metod för att mäta hur sanningsenlig och relevant 
den empiriska informationen är, vilket ofta ställs med frågan om 
undersökningen verkligen mäter det den avser att mäta. Reliabiliteten är en 
metod för att mäta hur trovärdig och tillförlitlig undersökningen är. En uppsats 
med hög reliabilitet skall, om den görs om på nytt, kunna få ett likadant 
empiriskt resultat igen genom att använda samma metoder som tidigare 
(Jacobsen 2002). Objektivitet är ett verktyg som förklarar hur både uppsatsens 
författare som respondenter påverkar undersökningens resultat på grund av 
olika värderingar (Björklund & Paulsson 2003). 
 
Validiteten i följande undersökning anses vara hög då den i den teoretiska delen 
grundligt förklarar olika attribut som kan påverka konsumenters val av bak- 
eller matformar samtidigt som teorierna på ett tydligt sätt ställs emot den 
empiriska informationen. Det uppsatsen avser att undersöka är hur 
konsumenterna upplever olika bak- och matformar, vilket gjorts genom att låta 
olika respondenter fylla i en enkät gällande attityd till formen och dess olika 
attribut. Det som kunnat öka validiteten ytterligare är om respondenterna haft 
en chans att prova de olika formarna för att se hur de i praktiken fungerar, 
vilket dock var svårt att genomföra på grund av tidsbrist. 
 
Reliabiliteten anses vara från medel till hög då det empiriska materialet har 
samlats in under olika tidpunkter och till olika typer av respondenter. Då 
resultatet kan påverkas av hur miljömedvetet svaret är kan tiden då 
undersökningen utförs påverka resultatet. Då trenden blir allt vanligare för olika 
personer att tänka miljövänligt kan resultatet bli annorlunda om uppsatsen 
genomförs igen om ett par år. Reliabiliteten skulle kunna ha höjts ytterligare 
genom att samla in svaren på fler platser, det vill säga inte enbart ICA 
Supermarket Spara i Karlstad utan även andra affärer och andra orter. 
 
Objektiviteten ses som medel då undersökningen utförts i Karlstad där många 
pappersbruk ligger i en viss närhet vilket som tidigare nämnt kan påverka 
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resultatet genom att många av respondenterna jobbar eller har jobbat på ett 
pappersbruk och därför föredrar papper som material på en bak- eller matform. 
På grund av att författarna har en nära kontakt med Nordic Paper kan även 
resultatet påverkas på grund av den lojalitet som uppkommit under 
uppsatsskrivandet. 
 

3.7 Primär- och sekundärkällor 
De källor som samlas in och ligger till grund för uppsatsens teoretiska och 
empiriska information kan delas upp i primär- samt sekundärkällor. 
Primärkällor består av den information som direkt samlas upp av författarna 
själva och inte går genom några mellanhänder. Sekundärkällor är information 
som samlas in och tolkas av författarna själva vilket ibland baseras på en 
primärkälla. Sekundärkällor har oftast uppkommit i ett annat syfte än det som 
finns för uppsatsens uppkomst. Trots att skälet till källan uppkommit ur annat 
syfte går den att använda i uppsatsen (Bell 2006). 
 
Primärkällorna i följande uppsats kommer att bestå av resultaten från de 
enkätundersökningarna som genomförts för att samla in det empiriska 
materialet. Enkäterna kommer att rikta sig till alla typer av kundgrupper som 
befinner sig i en mataffär. Då undersökningens syfte är att ta reda på vad 
konsumenterna efterfrågar hos en bak- eller matform var en enkätundersökning 
den mest lämpliga metoden då den ger en bred och generell bild över vad 
konsumenterna efterfrågar. 
 
Uppsatsens sekundärkällor kommer att bestå av fakta från främst litteratur som 
berör olika teorier om vilka attribut som kan vara viktiga för en konsument vid 
val av bak- eller matform. Sekundärkällorna ger läsaren en förståelse för vad 
som är viktigt vid olika konsumentbeslut vilka kommer att presenteras i det 
empiriska kapitlet. Läsaren bör dock vara medveten över att de sekundärkällor 
som är med i uppsatsen kan vara vinklade eller ofullständiga från tidigare 
författare (Björklund & Paulsson 2003).  
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4. Empirisk information 
 
I det här kapitlet kommer den empiriska informationen som samlats in genom 
enkätundersökningarna att presenteras. Inledande kommer en kort förklaring 
presentera hur attributen som undersökningen studerar analyserades fram samt 
annan praktiskt information. Därefter kommer de siffror och konsumenternas 
åsikter som framkommit under undersökningen att presenteras och förklaras. 
 

4.1 Val av attribut 
Vid uppförandet av enkäten behövdes det veta vilka attribut som var mest 
relevanta att undersöka. För att få en tydlig bild över vilka attribut hos bak- och 
matformarna som var av störst vikt kontaktades två producenter av bak- och 
matformar. Den första producenten som kontaktades var Nordic Paper, vilka 
producerar greaseproof-papper som sedan skickas till deras kunder som 
tillverkar formar av det. Kontakt hölls med Anna Jonhed och Henrik Kjellgren 
som förklarade pappersformarnas fördelar. Den andra producenten var 
Skultuna Folie AB, vilka producerar formar och andra hjälpmedel i aluminium. 
Kontaktperson vid företaget var Jenny Wilen. 
 

4.1.1 Viktiga attribut vid pappersformar 
Vid Nordic Paper delade de in de viktiga attributen under funktion, pris, hygien 
och miljö: 
 
Funktion 
Bra för mikrovågsugnen 
Tål temperaturer mellan -40°c och 
220°c 
Goda bakmöjligheter 
Fettresistent med goda  
Täthet 
Bevarar fukten i produkten 
Bra tryckmöjligheter 
Bra stabilitet 
Lätthanterligt 
 

Pris 
Kostnadseffektiv 
Låg vikt 
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Hygien 
Engångsprodukt godkänd inom 
matindustrin 

Miljö 
Går att återvinna ifrån förnyelsebart 
material 
Låga transportkostnader på grund av 
mindre utrymme 
 

 Tabell 1. Viktiga attribut vid utformning av bakformar hos Nordic Paper. 
 

4.1.2 Viktiga attribut vid aluminiumformar 
Skultuna Folie AB ombads att dela in aluminium under samma kategorier: 
 
Funktion 
Tål mycket hög värme 
Leder värme mycket bra 
Mycket bra stabilitet 
Fungerar i mikrovågsugnen 
Finns i många olika storlekar och 
varianter 
 

Pris 
Dyr att tillverka från grunden 
Går att återanvändas efter diskning 

Hygien 
Engångsprodukt godkänd inom 
matindustrin 

Miljö 
Krävs mycket energi vid nytillverkning
Går att återvinna i oändlighet 
 

Tabell 2. Viktiga attribut vid utformning av aluminiumformar hos Skultuna Folie AB. 
 

4.1.3 Attribut som kommer att undersökas 
Efter att ha studerat och analyserat de olika attributen som producenterna ansåg 
var viktiga och bra med deras produkt valdes följande attribut ut att användas i 
enkäten: 

• Form tillverkad av papper 
• Form tillverkad av aluminium 
• Miljömärkt form 
• Återvinningsbar form 
• Form i nedbrytbart material 
• Formens stabilitet 
• Formens täthet 
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• Formens lossningsförmåga 
• Formens existens 
• Mikrovågsanpassad form 
• Form i oblekt papper 
• Design på formen 

 
Vissa av frågorna uppkom då de olika producenternas produktförklaringar 
studerades, och fanns kanske därför inte med i producenternas förklaringar. Då 
många slänger skräp i naturen ansågs det vara viktigt att veta hur formarna 
skulle påverka naturen om de hamnade där, och på så vis uppkom frågan om 
nedbrytbart material. Formens lossningsförmåga var en fråga som diskuterades 
fram tillsammans med Jonhed och Kjellgren från Nordic Paper. Formens 
existens var en fråga som diskuterades fram av författarna själva och låg till 
grund för att veta om konsumenterna brydde sig om det fanns någon form över 
huvud taget, eller om de ansåg att det var lättare att hantera bak- eller matverket 
utan form. Om formen var i oblekt papper var också en fråga som diskuterades 
fram med Nordic Paper, då det var intressant att veta om respondenterna 
gillade det oblekta pappret som ser naturligt ut. 
 
Då frågorna om de olika attributen var författade delades de in i tre olika 
kategorier; miljö, funktion samt design. Kategorierna låg till grund för att skapa 
en bättre struktur i det empiriska informationssökandet samt att de passade bra 
överrens med undersökningens insamlade teorier. De frågor som delades in i 
kategorin miljö var miljömärkning, återvinningsbarhet samt nedbrytbart 
material. Under kategorin funktion delades frågorna in inom formens stabilitet, 
täthet, lossningsförmåga, existens samt användning i mikrovågsugnen. I sista 
kategorin, design, delades frågorna om oblekt papper, design och formens 
material (papper eller aluminium) in. Frågorna om materialet var de attribut 
som var svårast att dela in då de även hade passat bra inom kategorin för 
funktion. Då det redan var många frågor inom kategorin för funktion 
beslutades att ändå ha materialfrågorna inom kategorin design för att på så vis 
får en enklare struktur i uppsatsskrivandet.  
 

4.2 Resultat från enkäterna 
Under de tre dagar som spenderades i butiken samlades totalt 101 enkäter in 
där fyra inte var utförligt ifyllda. Därför kommer de fyra enkäter att bortses 
ifrån i följande resultatredovisning.  
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4.2.1 Del 1, grundfrågor 
Av de resterande 97 enkäter som samlades in var 47 stycken från män och 50 
stycken från kvinnor, vilket motsvarar 48 procent från män och 52 procent av 
kvinnor. Enkätens åldersnivåer var uppdelade i sex grupper från 18 år till 66 år 
och äldre. Av antalet insamlade enkäter stod gruppen 18-25 år för 4,12 procent 
av svaren, 26-36 år för 9,28 procent, 36-45 år för 22,68 procent, 46-55 år för 
19,59 procent, 56-65 år för 22,68 procent och 66 år och äldre för 21,65 procent 
(se figur 2). Respondenternas högsta utbildningsnivå varierade där 12,4 procent 
hade avslutat grundskolan, 35 procent hade avslutat gymnasiet, 36,1 procent 
hade tagit examen vid ett universitet eller högskola och 16,5 deltagit vid en 
annan eftergymnasial utbildning. 
 

Åldersfördelning undersökning
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Figur 2. Åldersfördelning ur enkätundersökning. 

 

4.2.2 Del 2, parfrågor 
I andra delen av enkäten fick respondenterna svara på 12 parfrågor. Frågorna 
var ställda ur två perspektiv och innehöll en funktionell fråga och en 
dysfunktionell fråga. Resultatet ifrån enkäterna användes sedan för att 
kategorisera de olika attributen utifrån teorin om attraktiv kvalitet. Både den 
funktionella frågan och den dysfunktionella frågan behövs för att kunna 
kategorisera attributen. Till hjälp vid utvärderingen används en 
utvärderingstabell: 
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Figur 3. Evalueringstabell för Kanoenkäter (Löfgren & Witell 2005, s. 13). 
 
Utifrån teorin om attraktiv kvalitet klassificerades de olika attributen med 
hänsyn till de förut nämnda kategorierna. Sex utav de olika attributen, det vill 
säga återvinningsbarhet, nedbrytbarhet, stabilitet, täthet, lossningsförmåga och 
användning i mikrovågsugn har klassificerats som one-dimensional, vilket betyder 
att de attributen påverkar konsumenten genom att göra dem missnöjda om de 
inte uppfylls och ger konsumenten tillfredsställelse om de uppfylls. Tre utav 
attributen, det vill säga om det finns en form, tilltalande design och papper har 
klassificerats som indifferent vilket innebär att de här attributen varken ger 
missnöjda eller nöjda kunder. Två av attributen har enligt utvärderingen 
klassificerat som attractive, vilket betyder att egenskaperna gör att konsumenten 
blir nöjd om de uppnås men inte blir missnöjd om de ej uppfylls. Reaktionerna 
om en egenskap är attractive kan bero på att attributen ses som överraskande. 
Kategoriseringen attractive gäller attributen miljömärkning samt oblekt papper. 
Ett av attributen, aluminium, har klassificerats som reverse. Ett attribut som 
kategoriserats som reverse betyder att om aluminium uppfylls blir konsumenten 
missnöjd samt om aluminium inte uppfylls blir konsumenten nöjd. Då graden 
av viktighet angående aluminium är låg så kan det antas att attributet aluminium 
inte är viktigt och konsumenten blir nöjd då aluminium inte uppfylls. Genom 
att studera värdet ur Better-Worse diagrammet (se Bilaga 2) går det även se att 
respondenterna inte blir nöjd då attributet aluminium uppfylls. 
 
För att styrka de olika attributens påverkan på konsumenten så görs ett antal 
tester. Total strenght (TS) beräknades och det visar den totala procenten av 
kategorierna must-be, one-dimensional och attractive. Värdet visar den totala 
styrkan för ett attribut. De attribut som har högst TS är attributen täthet och 
lossningsförmåga som har ett värde på 96,91 procent respektive 95,88 procent. 
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Två andra attribut som klassificerats relativt högt är nedbrytbarhet på 86,60 
procent samt återvinningsbarhet på 85,56 procent. Värdena på övriga attribut 
kan ses i figur 4. Category-strenght (CS) beräknades också och visar styrkan hos 
attributet genom att räkna ut den procentuella skillnaden mellan det starkaste 
attributet och näst starkaste attributet. Det attribut som fått högst värde är 
attributet lossningsförmåga som ligger på 57,73 procent. Det näst högsta värdet 
har attributet om det finns en form som har ett CS-värde på 41,23 procent. 
Övriga värden kan ses i diagrammet nedan: 
 

Attribut TS CS 

Miljömärkning 78,35% 21,65% 
Återvinngsbarhet 85,57% 35,05% 
Nedbrytbart material 86,60% 34,02% 
Stabiltitet 82,47% 11,34% 
Täthet 96,91% 26,80% 
Lossnar lätt ifrån form 95,88% 57,73% 
Om det finns en form 23,71% 41,24% 
Användning i 
mikrovågsugn 

77,32% 13,40% 

Oblekt papper 73,20% 13,40% 
Tilltalande design 43,30% 18,56% 
Papper 51,55% 2,06% 
Aluminium 12,37% 1,03% 

Figur 4. TS- samt CS-resultat ur enkätundersökningen. 
 
För att se hur mycket ett attribut påverkar konsumentens tillfredsställelse 
beroende på om attributet uppfylls eller inte så gjordes ett Better-Worse diagram 
och värdena ifrån diagrammet visas i figur 5.  
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Figur 5. Better-Worse resultat ur enkätundersökningen. 
 
Utifrån värdena på Better-Worse diagrammet kan utläsas att tio av tolv attribut 
har ett högre Better-värde, det här innebär att de här attributen ökar 
tillfredställelsen hos konsumenten om de uppfylls. Två av tolv attribut har ett 
högre Worse värde vilket minskar tillfredsställelsen hos konsumenten om det 
inte uppfylls. I Better-Worse diagrammet delades attributen in i tre olika enheter 
för att få bra överblick, enheterna var miljö, funktion och design. Attributen i 
enheten miljö återfinns på delen med one-dimensional medan attributen i 
design återfinns i delen indifferent. Attributen i kategorin funktion är spridda då 
fyra attribut av fem återfinns i attractive/one-dimensional och den femte i indifferent. 
 

4.2.3 Del 3, viktighetsdimensioner 
Respondenterna fick välja på en skala mellan ett till tio hur viktiga de ansåg att 
attributen från de tidigare frågorna varit. Det attribut som ansågs vara viktigast 
hos en bak- eller bakform var tätheten vilken hamnade på ett medelvärde på 9,3 
på den tio-gradiga skalan. Övriga attribut som fick ett högt medelvärde var 
formens lossningsförmåga, återvinningsbarhet, nedbrytbarhet samt stabilitet. 
Det attribut som enligt respondenterna var minst viktigast var att formen var 
tillverkad av aluminium, vilket endast fick ett medelvärde på 3 på den tio-
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gradiga skalan. Även formens design var enligt respondenterna mindre viktig 
vilket hamnade på 4,5 på skalan. För resultat på övriga attribut, se figur 7. 
 

Figur 6. Resultat på viktighetsdimensioner ur enkätundersökningen. 
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5. Analys 
 
I det här kapitlet kommer den empiriska information som samlats in genom 
enkätundersökningen att ställas emot de teorier som presenterats tidigare i 
undersökningen. Analysen kommer även att diskutera och tolka vissa av de svar 
som framkommit genom enkätundersökningen.  
 
 

5.1 Corporate Social Responsibility 
Grafström et al. (2008) förklarar hur företagens fokusering har förändrats från 
att vilja tjäna pengar till vilket pris som helst till att ta mer hänsyn till olika 
mjuka värden som exempelvis miljömärkning och etiskt ansvarstagande. Likaså 
gäller hänsynen producenterna av bak- och matformar som också har kravet på 
sig att ta ett samhällsansvar, framför allt det miljömässiga och etiska ansvaret.  
 
Det som kunnat utläsas ifrån resultatet ifrån enkätundersökningen är att 
attributen inom miljö är viktiga för konsumenten. De attribut som undersöktes 
var miljömärkning, nedbrytbarhet och återvinningsbarhet. Miljömärkning blev 
kategoriserad som attractive medan de andra två attributen blev klassificerade 
som one-dimensional. One-dimensional betyder att ett attribut som blivit 
klassificerat som det är mycket viktigt för konsumenten och att ett ouppfyllt 
attribut leder till missnöjdhet hos konsumenten. Attribut som blir klassificerade 
som attractive gör konsumenten nöjd om det uppfylls men skapar inte 
missnöjda kunder om det inte uppfylls. Att miljöattributen är viktiga kan också 
återses i rangordningen av hur viktiga attributen är där miljöattributen 
rangordnats högt. 
 
Grafström et al. (2008) förklarar att företagens samhällsansvar kan förändras 
med tiden utifrån var företagen är verksamma med mera. I följande diskussion 
kan även tilläggas att attributens dynamiska förmåga, det vill säga ”aktiva 
attribut” är sådana som kan ändras över tiden (Witell & Löfgren 2007). Ett 
attribut kan under sin livscykel förändras och gå ifrån indifferent till attractive, one-
dimensional och slutligen must-be. Då även kundernas klassificeringar av de olika 
attributen kan påverkas över tiden kan de kopplas samman med förändringen 
av företagens samhällsansvar. Om konsumenterna i dagsläget exempelvis inte 
förväntar sig att formarna skall vara miljömärkta behöver inte företagen ha 
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ansvaret vinklat åt det hållet. I framtiden då intressenterna kräver 
miljömärkning kan även företagens samhällsansvar ha påverkats på ett sådant 
sätt att miljömärkning är en självklarhet. 
 
EU-kommissionen (2009) samt Bhattacharya et al. (2001) beskriver att 
samverkan med intressenterna är en viktig del för företagets samhällsansvar. Då 
det är intressenterna som till största delen styr företagens samhällsansvar är det 
viktigt att företagen är lyhörda så de kan tillmötesgå intressenternas krav. Det 
attribut som respondenterna ansåg var viktigast inom kategorin miljö var 
återvinningsbarhet. Både papper och aluminium kan återvinnas men över lag 
anser vi att det verkar finnas en större vetskap om att formar i aluminium går 
att återvinna men inte formar i papper. Därför kan det vara viktigt för 
producenterna av pappersformar att visa att även pappersformarna kan 
återvinnas för att kunna nå de kunder som tycker det är positivt med ett 
återvinningsbart material. Även att formen är av ett nedbrytbart material ansåg 
respondenterna var mycket viktigt vilket är sammankopplat med 
miljöfunktionen.  
 
Både återvinningsbarheten på formen samt att den är av ett nedbrytbart 
material klassificeras som one-dimensional, medan miljömärkning 
klassificerades som attractive. Det innebär att konsumenterna tycker att det är 
positivt om formarna skulle vara miljömärkta, men att de inte förväntar sig det. 
Enligt Better-Worse modellen blir konsumenterna mer nöjda om de olika 
miljöattributen realiseras, vilka också är de attribut som fått de högsta Better-
värdena. 
 
Då CSR behandlar olika områden av ansvar och då attributen inom kategorin 
miljö är viktig för konsumenten tyder det här på att det är en aspekt som är 
betydelsefull för konsumenten och som då även spelar en mycket viktigt roll för 
företaget. CSR formas som tidigare nämnts utifrån intressenterna men 
företagen måste också få vetskap om vad konsumenterna vill. 
Kommunikationen mellan intressenterna blir då viktigt och det är av stor 
betydelse att samspelet mellan intressenterna fungerar så att värderingarna eller 
värdegrunden, som Borglund et al (2009) nämner, om företagets samhällsansvar 
når berörda parter. Då det kan antas att producenter av bak- och matformar 
bedriver en organisation där tillverkning kan påverka miljön på ett eller annat 
vis är det viktigt att det kommuniceras till konsumenten. Därför kan det vara 
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bra om producenterna nyttjar de instrument som Borglund et al. (2009) 
föreslår, nämligen årsredovisningar, hemsidor och företagsbroschyrer.  
 

5.2 Produktutveckling 
Undersökningen i den här uppsatsen har nyttjat Ulrich och Eppingers (2008) 
fem steg för att analysera och identifiera vad konsumenterna anser är viktigt hos 
bak- och matformar. Först utreddes attributen som en form bör ha genom att 
analysera de behov som ansågs förekomma. För att lättare kunna få en tydlig 
bild över en kundanpassad bak- eller matform avgränsades området som 
uppsatsen skulle utreda, vilket ledde till att endast de formar i papper och 
aluminium undersöktes. För att avgränsa ytterligare valde vi att fokusera på de 
formar som tillkommer då konsumenten köper ett färdigt bak- eller matverk.  
 
För att få en uppfattning om vilka attribut som skulle vara viktiga att undersöka 
gick vi över till steg två i Ulrich och Eppingers (2008) modell, nämligen extern 
undersökning. Därför kontaktades producenter för pappers- samt 
aluminiumformar som redan har en viss kunskap om vilka attribut som är 
viktigast, för att genom en enklare intervju få en förståelse för vilka attributen 
är.  
 
De attribut som producenterna ansågs var viktigast kategoriserades inom miljö, 
funktion och design. Även pris blev en kategori, men då de formar som 
undersöktes var formar som tillkom då konsumenten köpte ett bak- eller 
matverk, ansågs priset ha en liten betydelse och bortsågs därför ifrån. Löfgren 
(2002) samt Ulrich och Eppinger (2008) menar att det blir tydligare att analysera 
de olika funktionerna genom att de bryts ner ytterligare. Därför ställdes frågor 
angående miljömärkning, återvinning och nedbrytbarhet inom kategorin miljö, 
stabilitet, täthet, lossningsförmåga, existens och användning i mikrovågsugn 
inom kategorin funktion, och oblekt papper, design och materialval inom 
kategorin design.  
 
Genom att nyttja ovanstående frågor gjordes en enkätundersökning för att ta 
reda på vilka attribut konsumenterna anser är betydelsefulla vilket klassas som 
en intern undersökning, alltså steg tre i Ulrich och Eppingers (2008) modell. 
Enligt Ulrich och Eppinger (2008) kallas även steget för Concept Screening vilket 
innebär att de olika attributen analyseras. Zhang (1998) menar att en 
konkurrerande produkt utvecklas genom att konsumenternas önskemål 
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realiseras. Därför är det viktigt att utföra steg fyra, systematisk undersökning, 
där resultaten från enkätundersökningen analyseras och delas upp för att förstå 
dess vikt. 
 
Löfgren (2002) förklarar att det finns olika kravfrågor som bör ställas för att 
veta hur konkurrenskraftig produkten är: 

• Är produkten smartare? Genom resultaten för enkätundersökningen gick 
det att urskilja att attributen under kategorin funktion var de som 
värderades högst vid viktighetsdimensionerna. Skulle det därför komma 
ytterligare en funktion som underlättar användbarheten hos formen är 
chansen för att formen blir mer konkurrenskraftig större.  

• Är produkten enklare att använda? Formarna i olika material har sina för- 
och nackdelar och då produkten kan ha olika funktioner beroende på 
vilket material formen är i kan det antas att kunderna ibland föredrar att 
använda formar av ett material och ibland av ett annat. Ytterligare 
diskussion om material på formen går att läsa längre fram i analysen. 
Attributen under kategorin funktioner är viktiga gällande användbarhet 
då de kan förenkla många moment för konsumenten. Användbarheten 
regleras enligt oss helt utifrån vad konsumenten har för avsikt med bak- 
eller matverket. Även designen på formen kan öka användbarheten på 
formen om syftet är att den skall se fin och dekorativ ut.  

• Har produkten en mer attraktiv design? Enligt resultatet från 
enkätundersökningen hade inte design någon större påverkan på valet av 
bak- eller matform då den klassas som indifferent. Trots det var det ändå 
cirka 30 procent av respondenterna som ansåg att designen på formen 
var ett positivt attribut (se Bilaga 2). Formar i aluminium kan 
förmodligen inte i samma grad som papper förbättra sin design och 
därför blir papper mer konkurrenskraftig då det kan ha olika tryck. 
Ytterligare diskussion om design presenteras längre fram i analysen. 

• Är produkten bättre ur miljösynpunkt? Råvarorna till både formar av papper 
som aluminium kommer från naturen och kan därför på ett sätt ses som 
naturliga. Vid uppförandet av jungfruenligt aluminium krävs det mycket 
energi, medan det endast krävs fem procent vid återvinnandet av 
aluminium. Både papper och aluminium klassas som miljövänligt 
material.  

 
Löfgren (2002) menar att en kravspecifikation kan delas upp i olika delar för att 
lättare se vilka attribut konsumenten anser är viktiga. Under funktionskrav delas 
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attribut som lossningsförmåga in, under hållfasthetskrav attribut som stabilitet 
och täthet, under materialkrav finns papper eller aluminium samt att det är 
nedbrytbart och vid miljökrav finns återvinningsbarhet och miljömärkning. 
 
Löfgren (2002) presenterar tre klasser som attributen kan delas upp i nämligen 
mycket viktiga, behov samt önskemål. Genom att jämföra klasserna mot 
klassificeringarna de olika attributen fått genom Kanos modell anser vi att de 
attribut som klassas som behov är de som blivit attractive och one-dimensional. De 
attribut som ses som önskemål är de som klassificerats till indifferent eller reverse. 
Vi ansåg att inget av attributen klassades som mycket viktiga då de attributen då 
ofta skall styras av lagar. Attribut som klassas som mycket viktiga styrs dock 
inte enbart av lagar och förordningar utan de räknas även till de attribut som av 
konsumenten anses som mycket viktiga. Till de attributen anser vi att det är de 
som får Kanos klassificering must-be vilket innebär attribut som konsumenten 
förväntar sig att produkten skall ha, och om de inte uppfylls blir konsumenten 
missnöjd. 
 
Efter att ha gjort del två i enkätundersökningen där de olika attributen 
presenteras, får respondenterna även svara på hur viktiga de olika attributen är. 
Enligt Ulrich och Eppinger (2008) kallas aktiviteten för Concept Scoring. Av de tre 
kategorierna miljö, funktion och design var det attributen under funktion som 
fick de högsta värdena i viktighetsdimensionen. Alla attribut inom funktion blev 
klassade som one-dimensional vilket innebär att konsumenterna blir nöjda om 
attributet uppfylls och missnöjda om det inte uppfylls. Det enda attributet inom 
funktion som inte blev klassat som one-dimensional var formens existens som 
blev indifferent. Resultatet beror som tidigare nämnt antagligen på 
missuppfattning av frågan. Då Worse-värdet har blivit relativt högt på samtliga 
attribut inom funktion innebär det att konsumenten blir mer missnöjd om 
attributet inte realiseras. Påståendet berör främst formens täthet, men även om 
bak- eller matverket lossnar från formen har en viss påverkan. Om formen är 
stabil påverkas konsumentens tillfredsställelse mer om den realiseras än vad 
konsumenten blir missnöjd om den inte skulle realiseras. 
 
Genom att fokusera på de attribut som klassats som populärast (se Figur 6) blir 
produkten mer konkurrenskraftig. Här börjar därför steg fem i Ulrich och 
Eppingers (2008) modell tillämpas vilket innebär att möjligheter och 
förbättringar identifieras. I följande fall om bak- och matformar innebär det 
alltså att formarna bör vara täta och stabila, ha en bra lossningsförmåga 
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samtidigt som de ska vara återvinningsbara och av ett nedbrytbart material för 
att vara så konkurrenskraftiga som möjligt.  
 
Drejer (2002) och Zhang (1998) anser att livscyklerna utgör en konkurrenskraft 
hos produkten då de i dagsläget har blivit mycket kortare. Därför anser 
producenterna av formarna att attribut som återvinningsbarhet och andra 
miljöfunktioner är viktiga. Även Löfgren (2002) berättar om 
miljömedvetenheten som en konkurrenskraft och att det är ett attribut som bör 
tas hänsyn till. Vikten hos miljöattributen visade sig som tidigare nämn stämma 
då många av respondenterna från enkätundersökningen gav 
viktighetsdimensionerna på attributen inom miljö ett högt värde.  
 

5.2.1 Val av attribut 
I undersökningen har vi sett att konsumenterna föredrar attribut som har med 
funktion och miljö att göra. Varför en konsument väljer just de här attributen är 
svårt att svara på men enligt beslutsfattandeprocessen beskrivs det som att varje 
slutgiltig val en konsument gör påverkas av konsumentens influenser ifrån 
omgivningen, kunskaper, samt slutgiltigt mål (Peter & Olsen 2008).  
 
Influenser ifrån omgivningen kan förklara konsumentens attityd till 
miljöattribut i den här uppsatsen, då det just nu finns en trend när det gäller 
miljöaspekten. Det går nästan inte att undvika all information som idag finns 
om miljötänk och det är något som också påverkar konsumenter och företag. 
Då majoriteten av respondenterna kommer ifrån området Karlstad och 
Värmland, vilka är centrala platser för pappersindustrin, kan vi som tidigare 
nämnt också anta att respondenternas åsikter kan ha påverkat resultatet om 
papper som material.  
 
Wikström (2002) skriver om att produktens budskap överförs till konsumenten 
vilket i det här budskapet om produkten kan tolkas olika beroende på vad 
konsumenten har för värderingar och vilka tolkningar konsumenten gör. Om 
en konsument har som vana att köpa ekologiska produkter anser den 
förmodligen att miljöattributen är av stor vikt. 
 
Kunskapen hos konsumenterna kan vara förklarliga skäl till varför 
konsumenten föredrar ett visst attribut framför ett annat. Utifrån våra 
antaganden anser vi att konsumenten inte vet att papper kan återvinnas, vilket 
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beror på kunskapen hos konsumenten och kan förklara den analytiska slutsats 
som har tagits. 
 

5.3 Produktdesign 
Hultén et al. (2008) förklarar att produktdesign används främst för att framhäva 
en produkt och göra den unik bland alla konkurrerande produkter. För att 
framhäva en produkt används olika metoder. Inom produktdesign är det 
visuella av stor vikt och Hultén et al. (2008) menar därför att konsumentens syn 
blir ett viktigt redskap. Synen hjälper även konsumenten att uppfatta andra 
attribut på formen, exempelvis tjocklek med mera. Därför finns det många olika 
syften med produktdesign där alla olika attribut inom kategorierna miljö, 
funktion och design bör förverkligas på ett bra sätt.  
 
Produktens visuella utseende är det syfte med produktdesign som anses vara 
mest framträdande. Som tidigare nämnt används design för att göra en produkt 
unik och vilket medför att en produkt väljs framför en annan. Genom att 
använda sig av design tillsammans med olika funktioner skall konsumenten 
attraheras av produkten. 
 
Teorin om att produktdesignen skall öka attraktiviteten stämmer dock inte fullt 
ut. Ur resultatet från enkätundersökningen går det att utläsa att de attribut som 
berör design inte har någon större inverkan på konsumenten. Med design 
innefattas de attribut som har med formarnas utformning och material att göra. 
De attribut som undersöktes var oblekt papper, tilltalande design, formens 
material i form av papper eller aluminium. Attributen inom kategorin för design 
är klassificerade som attractive, indifferent respektive reverse, där det oblekta 
pappret blev attractive, designen och att formen var tillverkad av papper blev 
indifferent och att formen var tillverkad av aluminium blev reverse.  
 
Även om de formar som är tillverkade av aluminium blev klassade som reverse 
var inte resultatet helt övertygande då det inte var många röster som skilde sig 
ifrån indifferent. Det innebär att det ändå finns en del respondenter som anser 
att aluminium är ett bra material på en form. Då produkten kan ha olika 
funktioner beroende på vilket material den har antar vi att kunderna exempelvis 
föredrar att använda formar av papper, men att de till vissa bak- eller matverk 
kräver att formarna skall vara i aluminium.  
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Enligt enkätundersökningen tyckte 43 procent av respondenterna att oblekt 
papper ansågs som attractive, det vill säga att de tycker att det är positivt om 
formen var oblekt men de förväntar sig inte att den ska vara det. Samtidigt är 
det cirka 30 procent av respondenterna som anser att oblekt papper ses som 
one-dimensional, det vill säga att de förväntar sig att formen skall vara av oblekt 
papper och att de blir missnöjda om den inte är det. Siffran för hur många 
konsumenter som skulle kunna bli missnöjda är därför väldigt hög vilket bidrar 
till funderingar om respondenterna kan ha blivit påverkade på något vis. Vi 
misstänker att respondenterna trodde att pappret bleks med ett onaturligt eller 
till och med miljöfarligt ämne vilket medför att de anser att blekt papper då blir 
någonting negativt vilket så inte är fallet. 
 
Resultatet för enkätundersökningen visade att design klassades som indifferent 
och alltså inte hade någon större betydelse hos konsumenten. Som ovan 
tidigare nämn ansåg ändå cirka 30 procent av respondenterna att en tilltalande 
design på formen klassificerades som attractive, det vill säga att de inte 
förväntar sig det men att de tycker att design är positivt om det uppnås. Därför 
anser vi att det fortfarande kan vara viktigt att inte helt släppa 
konkurrenskraften design.  
 
Även i följande diskussion kan tilläggas attributens dynamiska förmåga, alltså 
attribut vars kategorisering ändras med tiden (Witell & Löfgren 2007). 
Attributet tilltalande design kan anses vara ganska nytt för konsumenten och 
därför kan det ha fått kategoriseringen indifferent i följande undersökning. 
Tilltalande design, som till exempel bak- och matformar med tryck eller färg, är 
i dagsläget inte vanligt. Under de senaste åren har det kommit fler formar med 
tryck och färger och om ett par år kan tilltalande design eventuellt ses som ett 
one-dimensional eller must-be attribut. 
 
Då attributen inom kategorin design har fått spridda klassificeringar gjordes ett 
Better-Worse diagram (se Figur 5) för att lättare se hur de olika attributen 
påverkar konsumenten. I diagrammet kan tydligt utläsas att attributen återfinns 
vid dimensionerna indifferent och attractive. Som tidigare nämnts betyder 
indifferent att attributen inte påverkar konsumenten speciellt mycket medan 
attractive betyder att ett uppfyllt attribut ger nöjdhet till konsumenten om det 
uppfylls men skapar inte missnöjda kunder om det inte uppfylls. Utifrån det här 
kan vi anta att designen inte har någon större betydelse för konsumenten, vilket 
dock inte stämmer helt. På Better-Worse diagrammet går det att avläsa att de 
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olika attributen inom design hamnar på ett väldigt lågt Worse-värde vilket 
innebär att konsumenten kan bli missnöjd om attributen inom design realiseras 
men att det då inte blir i någon stor utsträckning. Då dessutom Better-värdena 
är högre än Worse-värdena vid attributen för design enligt diagrammet anser vi 
att designen borde ha en mer positiv påverkan på konsumenten än en negativ. 
 
Ytterligare en anledning till varför design kan spela en liten roll för 
konsumenten kan bero på att respondenterna lagt större vikt i de attribut som 
har med miljö att göra vilka har klassificerats som väldigt viktiga. Trots det 
förklarar Gobé (2001) att vissa färger kopplas samman till olika saker, 
exempelvis att grön ses som en miljömedveten och ekologisk färg. För att få en 
bak- och matform att se miljövänlig ut behöver den dock inte vara grön, utan 
istället kan det oblekta pappret ses som en färg eller material som inom 
pappersindustrin kategoriseras som miljömedvetet. Ett oblekt papper som ser 
mer naturligt ut skulle då i det här fallet locka fler konsumenter. Därför styrks 
Hultén el al. (2008) tes om att det inte enbart är produktens funktioner som får 
konsumenten att köpa en produkt, utan även att de emotionella samt de mjuka 
värdena spelar en roll. I resultatet från enkätundersökningen går det att utläsa 
att attributen inom enheten miljö är väldigt viktiga för konsumenten. Då 
miljöattributen kan bero på personliga åsikter och aspekter styrks det med 
teorin att det är viktigt att involvera konsumenten.  
 
Hultén et al. (2008) förklarar att produktdesign kan forma en produkts identitet. 
Resultatet från enkätundersökningen visar att intresset för design på bak- och 
matformar är mycket svagt vilket enligt oss beror på att anledningen till köpet 
av en form i dagsläget beror på praktiska egenskaper och inte visuella. Då det 
finns begränsat med bak- och matformar som bär på en identitet anser vi att det 
skulle kunna vara en konkurrenskraft att positionera sin form genom och skapa 
en uppfattning och identitet hos kunden. 
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6. Slutsatser 
 
I det här kapitlet kommer undersökningens syfte samt frågeställning att 
repeteras. Därefter kommer resultatet som undersökningen frambringat att 
presenteras utifrån syftet och frågeställningen. Även förslag till vidare studier 
kommer att presenteras. 
 

6.1 Repetition av syfte 
Huvudsyftet är att ge läsaren en djupare förståelse för vilka attribut som är 
viktiga för konsumenterna gällande bak- och matformar. Eftersom formarna 
ofta räknas som en biprodukt då konsumenterna köper den finns det ett 
intresse hos producenterna för bak- och matformar att få reda på hur deras 
produkt skulle kunna få en större och mer tillfredsställande roll. 
 

6.2 Resultat 
För att lättare kunna få fram ett resultat som stödjer syftet kommer 
nedanstående frågor besvaras: 
 
Vilka attribut anser konsumenten är viktiga vid bak- och matformar? 
Genom att utföra en enkätundersökning på ICA Supermarket Spara kunde 
åsikter om vad konsumenter anser är viktigt hos en bak- eller matform att 
uppvisas. Enkäten var baserad utifrån Kanos teori om attraktiv kvalitet och 
undersökte olika attribut hos bak- samt matformer. Attributen var uppdelade i 
tre olika kategorier nämligen miljö, funktion och design.  
 
Utifrån enkätundersökningen går det att se att enheterna miljö och funktion har 
störst inverkan på konsumenten. För att en form skall bli så konkurrenskraftig 
som möjligt bör formarna vara täta och stabila, ha en bra lossningsförmåga 
samtidigt som de ska vara återvinningsbara och vara av ett nedbrytbart material. 
 
Attributen inom enheten design hade inte så stor påverkan på konsumenten 
men då attributen som exempelvis tilltalande design kan anses vara något nytt 
och trendigt för konsumenten kan den förhålla sig ganska likgiltig medan 
konsumenten i framtiden kan anse tilltalande design som självklara attribut.  
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Vilken roll spelar samhällsansvaret för konsument samt producent av bak- och matformar? 
Det är intressenterna som styr vad företagen skall fokusera på i 
samhällsansvaret och det är därför viktigt för företagen att vara lyhörda. 
Ansvaret spelar därför en stor roll både för företagen och för konsumenterna 
och det är viktigt att förmedla ansvaret både till interna och externa 
intressenter. Förmedlingen inom det interna är till för att de anställda skall vara 
medvetna om företagets värderingar och förmedlingen till de externa är till för 
att de ska veta inom vilket område företagen tar ansvar.  
 

6.3 Förslag till fortsatta studier  
Under de dagar som undersökningen gjordes påpekade några av 
respondenterna användning av plastprodukter. På grund av begränsningar i 
uppsatsen så bortsågs de attribut som hade med plast att göra men då plast 
används för att förvara och förpacka mat tycker vi att det här också borde 
undersökas och ställas i förhållande till papper och aluminium. På marknaden 
finns nu också formar av silikon som kan användas vid bakning. En studie över 
hur konsumenter samt producenter av formar ser till de här substitutens 
genomslagskraft är därför intressant att skapa. 
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Bilaga 1, Utvärdering av enkätsvar 
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Bilaga 2, Resultat från enkäter 
 
 
 
 

Attribut M O A I R Q Klassficiering
   

Miljömärkning 3,09% 26,80% 48,45% 15,46% 3,09% 3,09% A 
Återvinngsbarhet 3,09% 58,76% 23,71% 12,37% 1,03% 1,03% O 
Nedbrytbart material 5,15% 57,73% 23,71% 10,31% 1,03% 2,06% O 

    
Stabilitet 19,59% 37,11% 25,77% 14,43% 3,09% O 
Täthet 32,99% 59,79% 4,12% 3,09%  O 
Lossnar lätt ifrån form 16,49% 74,23% 5,15% 3,09% 1,03%  O 
Om det finns en form 3,09% 5,15% 15,46% 58,76% 17,53%  I 
Användning i mikrovågsugn 3,09% 40,21% 34,02% 20,62% 1,03% 1,03% O 

    
Oblekt papper  29,90% 43,30% 20,62% 6,19%  A 
Tilltalande design 3,09% 9,28% 30,93% 49,48% 7,22%  I 
Papper 2,06% 13,40% 36,08% 38,14% 7,22% 3,09% I 
Aluminium  5,15% 7,22% 41,24% 42,27% 4,12% R 

 
 
 
 

 

Attribut TS CS Better Worse  Viktighet 
    

Miljömärkning 78,35% 21,65% 80,22% 31,87%  7,5 
Återvinngsbarhet 85,57% 35,05% 84,21% 63,16%  9 
Nedbrytbart material 86,60% 34,02% 84,04% 64,89%  8,7 

    
Stabilitet 82,47% 11,34% 64,89% 58,51%  8,6 
Täthet 96,91% 26,80% 63,92% 92,78%  9,3 
Lossnar lätt ifrån form 95,88% 57,73% 80,21% 91,67%  9 
Om det finns en form 23,71% 41,24% 25,00% 10,00%  5,2 
Användning i mikrovågsugn 77,32% 13,40% 75,79% 44,21%  7 

    
Oblekt papper 73,20% 13,40% 78,02% 31,87%  7 
Tilltalande design 43,30% 18,56% 43,33% 13,33%  4,5 
Papper 51,55% 2,06% 55,17% 17,24%  7,1 
Aluminium 12,37% 1,03% 23,08% 9,62%  3 
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Bilaga 3, Enkät för kundnöjdhet av bak- och 
matformar 
Den här enkäten ligger till grund för den information som kommer att användas till 
vår kandidatuppsats vid Karlstads Universitet. Enkäten handlar om hur Du som 
konsument upplever mat- och bakformar. 

Kön □ Man  □ Kvinna 
 
 

Ålder □ 18-25 år  □26-35 år 
 □36-45 år  □46-55 år 
 □56-65 år  □66- 
 
 
Högsta utbildningsnivå 

□Grundskola  □Högskola/Universitet 
□Gymnasial  □Annan eftergymnasial utbildning 
 
Nedan vill vi att Du svarar på frågor som är uppdelade i två olika frågeställningar. 
Den ena frågeställningen är när en form har en viss egenskap och den andra 
frågeställningen är när en förpackning saknar en viss egenskap. Ringa in ett 
svarsalternativ på de båda frågeställningarna.  
 
1.a. Om formen är tillverkad av papper, 
hur upplever du det? 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
 

1.b. Om formen inte är tillverkad av 
papper, hur upplever du det? 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
 

 
2.a. Om formen är tillverkad av 
aluminium, hur upplever du det? 
 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
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2.b. Om formen inte är tillverkad av 
aluminium, hur upplever du det? 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
 

 
3.a. Om formen är miljömärkt, hur 
upplever du det? 
T ex svanenmärkt, miljömärkning på 
utsidan förpackningen eller på formen 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
 

3.b. Om formen inte är miljömärkt, 
hur upplever du det? 
 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
 

 
4.a. Om formen kan återvinnas, hur 
upplever du det? 
 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 

4.b. Om formen inte kan återvinnas, 
hur upplever du det? 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 

 
5.a. Om formen är av ett nedbrytbart 
material, hur upplever du det? 
T ex kan förmultna i naturen etc. 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 

5.b. Om formen inte är av ett 
nedbrytbart material, hur upplever 
du det? 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 

 
6.a. Om formen är stabil, hur 
upplever du det?  
 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
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6.b. Om formen inte är stabil, hur 
upplever du det? 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
 

 
7.a. Om formen är tät, hur upplever 
du det? 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
 

7.b. Om formen läcker, hur upplever 
du det? 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
 

 
8.a. Om maten eller bakverket lossnar 
lätt ifrån formen, hur upplever du 
det? 
 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
 

8.b. Om maten eller bakverket inte 
lossnar lätt ifrån formen, hur 
upplever du det? 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
 

 
 
9.a. Om det finns en form runt 
produkten, hur upplever du det? 
 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
 

9.b. Om det inte finns en form runt 
produkten, hur upplever du det? 
 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
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10.a. Om formarna går att använda i 
mikrovågsugnen, hur upplever du 
det? 
 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
 

10.b. Om formarna inte går att 
använda i mikrovågsugnen, hur 
upplever du det? 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
 

 
11.a. Om pappret på formen är 
oblekt, hur upplever du det? 
T ex, att pappret behåller sin naturliga 
färg. 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
 

11.b. Om pappret på formen inte är 
oblekt, hur upplever du det? 
 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
 

 
12.a. Om formen har tilltalande 
design, hur upplever du det? 
T ex färg, utformning, tryck etc. 
 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
 

12.b. Om formen inte har tilltalande 
design, hur upplever du det? 
 

1. Jag tycker det är positivt 
2. Jag förväntar mig att det skall vara så 
3. Jag är neutral 
4. Jag accepterar att det är så 
5. Jag tycker det är negativt 
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Nedan ber vi Dig svara på några frågor som innebär hur viktigt eller oviktigt vissa 
egenskaper på förpackningar är, där 1 Inte alls är viktigt medan 10 är Mycket 
viktigt. Ringa in ett svarsalternativ. 
Förpackningsegenskaper Inte alls viktigt                   Mycket viktigt
13. Hur viktigt är det för dig att formen 
är tillverkad av papper? 
 

      
        1   2   3   4   5   6   7   8    9   10  

14. Hur viktigt är det för dig att formen 
är tillverkad av aluminium? 
 

       
        1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

15. Hur viktigt är det för dig att formen 
är miljömärkt? 
 

       
        1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

16. Hur viktigt är det för dig att 
formarna kan återvinnas? 
 

        
        1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

17. Hur viktig är det för dig att 
materialet på formen är nedbrytbar? 
 

       
        1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

18. Hur viktigt är det för dig att formen 
är stabil? 
 

        
        1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

19. Hur viktigt är det för dig att formen 
inte läcker? 
 

       
        1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

20. Hur viktigt är det att formen lossnar 
ifrån maten eller bakverket? 
 

        
        1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

21. Hur viktigt är det för dig att 
produkten har en form? 
 

          
        1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

22. Hur viktigt är det för dig att kunna 
ha formarna i mikrovågsugnar? 
 

 
        1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

23. Hur viktigt är det för dig att 
pappret är oblekt? 
T ex att pappret behåller sin naturliga 
färg. 

    
        1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

24. Hur viktig är designen på formen 
för dig? 
 

       
        1   2   3   4   5   6   7   8    9   10 

 
Övriga synpunkter: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________   Tack för din medverkan! 
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