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Förord 
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Svensk titel: Vill du ha en påse? – Hur en påse skapar ökad kundlojalitet 
 
Engelsk titel: Would you like a bag? – The way a bag creates customer loyalty 
 
Utgivningsår: 2017 
 
Författare: Olivia Fransson, Josefine Lindstrand & Josefin Kautto 
 
Handledare: Lars G Strömberg 
 
 
Abstract 
 
The textile market is more exposed to competition than ever. The companies need to 
communicate a comparative advantage in order to survive. There are several ways a company 
can compete and the intended purpose of this report is to examine which characteristics a bag 
should have in order to increase customer value and strengthen the customer loyalty. 
 
The report highlights the design of the bag, its attributes and elements making bags from certain 
companies of greater importance than others in reinforcing the customer loyalty. Four different 
bags from different companies have been used in our report. The selected companies were, 
Acne, Best of Brands, Kappahl & H&M. Interviews have been held with women in the ages 
20-30 years and are part of the result. 
 
The result of our report shows the great impact a bag has regarding consumer attitudes. The bag 
contributes to the customer’s overall impression of the brand and respondents consider 
themselves as a customer of greater importance when receiving an elegant bag. The bag is 
considered as a status symbol as well as a markting tool for the brand. 
 
The ABC-model of Solomon has been used to create an understanding of how different 
attributes of the bag affects the purchasing behaviour of the consumer. We created an 
illustration with the chosen attributes of the bag that were examined. Finally, we created our 
own model with guidance of the ABC-model and the attributes of the bag. This were made to 
clarify what kind of attributes affecting the customer behaviour, which in turn drives the 
customer loyalty.   
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II 

Sammanfattning 
 
Textilmarknaden blir allt mer utsatt för konkurrens. Företag måste idag vara duktiga på att 
erbjuda konsumenter något utöver det vanliga för att hålla sig kvar på marknaden. Det finns 
olika sätt för företag att konkurrera på och denna uppsats har som syfte att undersöka vilka 
egenskaper en påse skall ha för att ge kunden ett mervärde som därigenom kan bidra till ökad 
kundlojalitet.  
 
Fyra olika påsar från fyra olika företag har använts i uppsatsen och dessa är: Acne, Best of 
Brands, KappAhl och H&M. Intervjuer med kvinnor i åldrarna 20–30 år ligger till grund för 
resultatet. 
 
Resultatet av vår uppsats visar att påsen har en positiv inverkan på konsumenters attityder. 
Påsen bidrar till konsumenters helhetsintryck av butiken och respondenterna upplever sig som 
bättre kunder när de får en fin påse. Påsen ses som en statussymbol men också som ett 
marknadsföringsverktyg för varumärket. 
 
Solomons ABC-modell har använts för att skapa förståelse för hur olika attribut påverkar 
konsumentens köpbeteende. Vi skapade en illustration med de olika attributen på påsen vi valt 
att undersöka. Tillslut skapades en egen modell sammansatt av ABC-modellen och påsens 
attribut för att tydliggöra vad hos en påse som skapar en attityd hos konsumenten som kan leda 
till ökad kundlojalitet.  
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1 Inledning 
 
I Inledningen presenteras uppsatsens ämne samt tar upp bakgrund till ämnet. Här behandlas 
viktiga aspekter så som hur varumärke och lojalitet påverkar påsens värde, samt den 
hållbarhetsaspekt som finns kring ämnet påsar. Vidare förs en problemdiskussion som sedan 
följs upp av uppsatsens syfte och frågeställningar.  

1.1 Bakgrund 
 
På modemarkanden råder hård konkurrens (Martelo-Landroques & Martin-Ruiz 2015) och en 
viktig aspekt för att differentiera sitt företag från andra är att kommunicera värde till kund 
(Kumar & Reinartz 2016). Produkter är idag väldigt lika varandra, och där av är det ofta 
varumärken som konkurrerar mot varandra istället för produkter. Varumärke är en 
sammansättning av logotyp, den image produkten eller företaget ger samt den relation till 
omvärlden som verksamheten skapar. Det är viktigt att alla delar i ett företag samordnas så att 
bilden av företaget stärks ut mot konsument (Österlin 2011).  
 
Den främsta funktion för ett varumärke, ur ett företags perspektiv, är att förmedla information 
kring dess produkter. Varumärket ska spegla de värderingar som företaget och dess produkter 
vill associera sig med. Namnet företaget väljer att sätta på sina produkter kommer att ligga till 
grund för dess igenkänning och kommersiella värde, och ska förmedla rätt associationer när det 
gäller så väl pris som kvalitet (Håkansson & Wahlund 1996). Starka varumärken har kommit 
till att bli företagens viktigaste och mest värdefulla tillgångar. Varumärket har i sig en 
värdeskapande förmåga, något som flera företag uppfattat och använt som strategiskt 
konkurrensmedel (Melin 1999). 
 
En förutsättning för att företag ska kunna överleva på marknaden är att det pågår ett aktivt 
arbete med att behålla kunden och i slutändan göra dem till lojala kunder (Gummesson 1998). 
Många företag strävar efter att få kunden att bli varumärkeslojal. Lojalitet beskrivs som 
resultatet av det starka sambandet som finns mellan kundens relativa attityd och deras 
återkommande stöd för en viss produkt eller ett varumärke (Dick & Basu 1994). Lojalitet byggs 
upp på tron om att det som erbjuds kommer att uppfyllas (Rowley & Daves 1990).  
 
Varumärkeslojalitet handlar om att skapa ett engagemang hos kunden för en viss produkt. 
Företag vet att lågt engagemang hos kunden inte ger upphov till stark eller långvarig 
varumärkeslojalitet (Assel 1995). Det är billigare för ett företag att behålla en befintlig kund än 
att skaffa en ny. Varumärkeslojala kunder är mindre känsliga för förändringar, tillexempel 
prishöjningar eller kvalitetsförändringar (Rowley & Daves 1990).  
 
Konsumenten kan uppleva varumärkslojalitet genom en rad olika faktorer, däribland 
produktform och förpackningsdesign (Westerman et al. 2015). Förpackningar spelar en viktig 
roll i marknadsföring då de kan kommunicera varumärkets värderingar och image till slutkund 
(de Faultrier & Towers 2011).  
 
Butikers miljöer domineras idag till stor del av förpackningar (Brunnström et al. 2015). En påse 
är en typ av förpackning vars ändamål från början var att hjälpa konsumenten att transportera 
hem varor från butiken, då få konsumenter hade motorfordon att färdas i. Under 1930-talet i 
Sverige skedde en förändring då det blev en ökad användning av färdigförpackade varor 
(Hagberg 2015). Paketeringens uppgift var att skydda produkten samt att locka kunden till köp 
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(Rod 1990). Under denna tid började även påsar med handtag att tillverkas vilket kom till att 
främja impulsköp då konsumenten kunde bära hem fler varor än tidigare, vilket ledde till en 
ökad konsumtion (Hagberg 2015).  
 
Impulsiv och ökad konsumtion har växt under de senaste decennierna (Dittmar & Drury 2000). 
Till denna konsumtion används shoppingpåsar. De används trots den negativa påverkan de har 
på miljön (Hagberg 2015). Under 1960- och 1970-talet ökade användningen av plastpåsar i 
Sverige, detta ledde till en diskussion om plastpåsens negativa påverkan vid nedskräpning av 
miljön. Matbutiker började där av under 1970-talet att ta betalt för sina påsar (ibid). Däremot 
har de flesta företag fortsatt att erbjuda gratis plastpåsar och konsumenter tenderar till att ta 
emot fler påsar än de behöver när dessa är gratis (ETC 2016). 
 
Enligt undersökningar som naturvårdsverket genomfört används cirka 1,3 miljarder plastpåsar 
i Sverige varje år. Naturvårdsverket har kommit med ett förslag att en plastpåse bör kosta minst 
fem kronor för att reducera användandet och nedskräpningen i Sverige, de uppmanar också 
konsumenter till att tänka långsiktigt och hållbart genom att använda samma påse flera gånger 
(Svt Nyheter 2016). I början av 2017 kom ett EU-direktiv som förbjuder företag att erbjuda 
gratis plastpåsar till kunder vid köp, detta för att minska de negativa miljökonsekvenser som 
plastpåsar har. Målet med direktivet är att halvera användandet av plastpåsar (EUR-Lex 2013). 
 

1.2 Problematisering 
 
Vilken betydelse kan en påse ha för en konsument? Modeföretag använder sig idag av olika 
slags påsar. Det finns påsar i plast, i papper, i olika färger och utföranden. Är detta något som 
kan påverka konsumenten till att välja ett modeföretag framför ett annat? 
 
Då många företag idag använder sig av reklam gör den höga annonstätheten att effektiviteten 
på den enskilda reklamen minskar. Där av är det viktigt för företag att sticka ut från bruset för 
att göra sig hörda och sedda (Dahlén & Lange 2003). Att hitta ett sätt att marknadsföra sitt 
varumärke och nå ut till konsumenten blir där av en viktig utmaning för företag. 
 
Vi har valt att fokusera på en markandsföringskanal som de flesta modebutiker använder, 
nämligen påsen. Denna marknadsföringskanal skiljer sig beroende på vilken butik kunden 
väljer att göra sitt inköp i.  
 
Likt en affischreklam på stan, förmedlar påsen ett budskap på extremt kort tid (Lundén 2006). 
Exponeringstiden för påsar ute på marknaden är mycket begränsad och budskapet bör där av 
vara kort, säljande och läsbart. Butiker kan använda sig av detta sätt som en påminnelse för 
deras kunder och verksamheten (ibid).  
 
En förutsättning för att överleva på marknaden är att det pågår ett aktivt arbete med att behålla 
kunden samt att i slutändan göra dem lojala. Detta i kombination med att skaffa sig en unik 
konkurrensfaktor kan vara en del i hur företag får kunden lojal (Gummesson 1998). Idag är det 
stor skillnad på vad modeföretag använder sig av för påsar. Prendergast, Wai och Leung (2001) 
studie visar att konsumenter tenderar till att återanvända pappåsar mer än plastpåsar, vilket gör 
att företaget inte bara marknadsförs vid ett inköpstillfälle, utan även vid fler tillfällen.  
 
Melin (1999) skriver att de produkter som företag erbjuder sina kunder bör vara unika, 
attraktiva och ge ett bestående mervärde. En förpackningsdesign som inte tilltalar kunden kan 
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ge upphov till negativa associationer till märkesprodukten. Positiva märkesassociationerna ger 
i sin tur upphov till ett mervärde då kundens behov tillfredsställs. På sikt kan denna process 
leda till varumärkeslojalitet (ibid).  
 
Även små saker är betydelsefulla när det gäller att skapa en stark upplevelse till ett varumärke 
(Kotler et al. 2010).  En konsument som köper ett par skor från varumärket Steve Madden får 
en tygväska vilket bidrar till positiva efterköps-känslor. Väskan kan användas igen och ger 
därmed ytterligare exponering för företaget (ibid).  
 
Nöjda kunder tenderar till att dela med sig av sina positiva erfarenheter till andra, så kallad 
”Word of Mouth”. Word of Mouth är ett tecken på lojalitet (Andersson et al. 1994). 
Idag delas inte bara positiva erfarenheter via samtal när människor möts utan mycket sprids 
även på sociala medier. En undersökning visar att 6 av 10 deltagare skulle dela en bild på en 
snyggt förpackad vara på sociala medier om de tyckte om denna (Ehandel.se 2016). Detta visar 
än mer hur betydande ett företags förpackningsdesign kan vara för att skapa sig en 
konkurrensfördel som kan leda till ökad kundlojalitet. 
 

1.2.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka egenskaper en påse skall ha för att ge kunden ett 
mervärde som därigenom kan bidra till ökad kundlojalitet. 
 

1.2.2 Frågeställningar 
 
Våra frågeställningar blir således:  
 

• Hur ser kunders attityder till påsar ut?  
• Hur påverkar varumärket påsens värde? 
• Hur skall en påse bäst utformas för att skapa ett kundvärde som kan understödja till 

kundlojalitet? 
 

2 Material & metod 
 
Syftet med material och metodkapitlet är att ge en förståelse för hur de olika processerna i 
uppsatsen sett ut. Här presenteras de val vi gjort och varför vi valde att genomföra uppsatsen 
på det sätt vi gjort. Material och metodkapitlet tar även upp kritiska aspekter som kan påverkat 
uppsatsens resultat. 

2.1 Val av metod 
 
Vi har valt att undersöka vilka egenskaper en påse skall ha för att ge kunden ett mervärde som 
därigenom kan bidra till ökad kundlojalitet. För att ta reda på detta har vi jobbat utefter en 
kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Primära och sekundära 
källor har använts för att på ett akademiskt sätt kunna besvara uppsatsens syfte och 
frågeställningar. 
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2.1.1 Primära källor 
 
Som primära källor valdes en kvalitativ metod med åtta semistrukturerade intervjuer med öppna 
frågor. En kvalitativ metod tillämpas för att utvinna en nyanserad information vilket är svårt att 
uppnå genom en kvantitativ metod (Harboe 2013). Åtta semistrukturerade intervjuer med öppna 
frågor har tillämpats som undersökningsmetod.  
 
Respondenterna var kvinnor i åldrarna 20–30 år. Semistrukturerade intervjuer med öppna 
frågor gav respondenterna möjlighet till fria svar, vilket vi ansåg var en viktig del i 
uppsatsprocessen och en av de främsta anledningarna till att en kvalitativ metod valdes. Genom 
att använda ett semistrukturerat frågeformulär kunde de intervjuade personerna uttrycka sig fritt 
och berätta så mycket som möjligt utan att bli styrda av strukturerade frågor (ibid). Detta ger 
respondenten stor möjlighet att påverka intervjuns innehåll och personen som intervjuar måste 
vara aktiv i sitt lyssnande och arbeta med följdfrågor (Alvehus 2013). Målet med intervjuerna 
var att få förståelse för vilka egenskaper hos en påse som ger kunden ett mervärde och som 
därigenom kan bidra till ökad kundlojalitet. Intervjuer är ett sätt att komma åt en persons 
känslor, erfarenheter och tankar (ibid). Det empiriska materialet har inhämtats från kunder då 
syfte och frågeställningar är utformade efter ett kundperspektiv.  
 
Efter att ett flertal öppna intervjufrågor ställts vilket var första delen av intervjuerna, fick 
respondenterna möjlighet att känna på och analysera fyra olika påsars attribut från fyra olika 
modeföretag vilket var en andra del av intervjuerna. Då vi skriver om en fysik produkt valde vi 
att utföra denna andra del då vi anser att den stärker trovärdigheten på det empiriska materialet. 
Målet med denna del var att få en om än större förståelse för vilka egenskaper hos en påse som 
ger kunden ett mervärde och därigenom kan bidra till ökad kundlojalitet. Respondenterna fick 
i denna del svara på förutbestämda frågor om påsarna enligt intervjuguiden nedan:  
 

• Budskap 
• Handtag 
• Etisk  
• Estetisk  
• Material  
• Logga 
• Mönster  
• Färg 
• Form  
• Användningsområde  

 
Informationen som framkommit under intervjuerna har jämförts och analyserats för att få fram 
ett resultat. Vid insamling av de primära källorna har vi haft syfte och frågeställningar i åtanke.  
 

2.1.2 Sekundära källor 
 
Som sekundära källor valdes vetenskapliga artiklar från trovärdiga databaser såsom Summon, 
litteratur i form av böcker samt internetsidor som refererar till trovärdiga källor. De 
vetenskapliga artiklarna och litteraturen i form av böcker har kommit att ligga till grund för 
studien, med hjälp av tidigare forskning har en större förståelse och definition kunnat skapas 
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för emballage och förpackningar. De internetsidor vi hämtat information ifrån har varit ett 
komplement till de vetenskapliga artiklarna och litteraturen i form av böcker.  
 
Litteraturen har också varit till hjälp vid val av metod samt vid val av teoretisk modell. Som 
modell har vi använt oss av ABC-modellen. Modellen beskriver hur människors attityder 
gentemot ett objekt skapas, i detta fall en påse, vilket vi ansåg vara en grundläggande del i hur 
människor ser på företags påsar. Vi valde därefter att skapa en egen modell sammansatt av 
ABC-modellen och påsens attribut. Detta för att tydliggöra vad hos en påse som skapar en 
attityd hos konsumenten vilken kan leda till ökad kundlojalitet. Vi har också skapat en 
illustration av de olika attributen hos en påse där varje attribut sedan förklaras. Den litteratur vi 
använt oss av är relevant då den beskriver det vi anser vara väsentligt inom området emballage 
och förpackningar, varumärke samt lojalitet. Även vid sökandet av sekundära källor har vi haft 
syfte och frågeställningar i åtanke. 

2.2 Genomförande av metod 
 
Insamlingen av det empiriska materialet genomfördes under slutet av april månad och början 
av maj månad år 2017. Intervjuerna var semistrukturerade och genomfördes med öppna frågor. 
Åtta intervjuer genomfördes med kvinnor i åldrarna 20–30 år där kvinnorna är bekanta till oss. 
De åtta kvinnorna tillfrågades via telefonsamtal eller meddelanden om de hade möjlighet samt 
kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Alla åtta kvinnor svarade ja och vi behövde inte 
höra av oss till de kvinnor vi hade tänkt fråga i reserv om det skulle behövts. Via telefonsamtal 
eller meddelanden bestämdes sedan dagar för intervjuer under slutet av april månad och början 
av maj månad år 2017 som passade respondenterna. Valet av intervjupersoner grundas i kön, 
ålder och intressen. De tillfrågade är unga kvinnor med intresse för shopping. Ingen av de 
tillfrågade kvinnorna önskade vara anonym i intervjuerna. 
 
Syftet med uppsatsen presenterades för respondenterna vid intervjutillfället innan 
intervjufrågorna ställdes. Att vi valde att presentera syftet med uppsatsen för kvinnorna innan 
vi började ställa intervjufrågorna grundas i att vi ansåg att detta skulle ge oss ett bättre resultat 
då det var mer troligt att kvinnornas svar skulle följa en röd tråd om de visste om syftet med 
uppsatsen. Att kvinnornas svar skulle följa en röd tråd ansåg vi var viktigt för att svaren skulle 
få god koppling till uppsatsens syfte och frågeställningar. Respondenterna fick inte tillgång till 
intervjufrågorna innan de ställdes vilket inte heller var tanken att de skulle få. Ingen av 
respondenterna bad heller om att få tillgång till intervjufrågorna innan intervjutillfället. 
Intervjuerna var semistrukturerade och genomfördes med öppna frågor. Sex stycken intervjuer 
genomfördes i hemmamiljö för att omgivningen skulle vara så lugn som möjligt. Två intervjuer 
genomfördes på kafé i Jönköping då respondenterna hade begränsat med tid och personen som 
intervjuade bor lite utanför stan. De två intervjuerna som genomfördes på kafé genomfördes på 
morgonen eller förmiddagen då miljön var relativt lugn, detta för att försöka förhindra 
eventuella störningar från omgivningen. 
 
En kvinna intervjuades åt gången, detta för att få ut så mycket som möjligt av varje intervju. 
Vid varje intervju var också bara en av uppsatsskrivarna delaktig, detta innebar att vi 
genomförde tre respektive två intervjuer var. Vi delgav sedan varandra varje intervju genom att 
lyssna på inspelade ljudfiler. Anledningen till att samtliga uppsatsskrivare inte var delaktiga vid 
varje intervju var för att intervjuerna inte skulle upplevas som röriga för respondenterna. Vi 
ansåg att det var lättare att utvinna så mycket information som möjligt från respondenterna om 
endast en av oss medverkade åt gången.  
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I den första delen av intervjun ställdes ett flertal öppna intervjufrågor till kvinnorna i 
hemmamiljö eller på kafé. Efter att ett flertal öppna intervjufrågor ställts till respondenterna 
fick de möjlighet att känna på och analysera fyra olika påsars attribut från fyra olika 
modeföretag vilket var intervjuns andra del. Utefter en förutbestämd intervjuguide ställdes 
frågor till respondenterna om de fyra olika modeföretagens påsar. Påsarna användes och visades 
först vid intervjuns andra del. Intervjuns andra del var att ställa frågor utefter intervjuguiden 
och kvinnorna var alltså inte medvetna om de fyra påsarna från olika modeföretag under 
intervjuns första del. Under tiden som frågorna ställdes utefter intervjuguiden fick 
respondenterna känna på och analysera de fyra olika påsarna, detta ansåg vi gjorde det lättare 
för respondenterna att svara på frågorna utefter intervjuguiden.  
 
Den första av de åtta intervjuerna gjordes som en provintervju för att pröva reliabiliteten och 
påtagligheten i frågor och svar. Resultatet av den första intervjun utvärderades gentemot 
uppsatsens syfte och frågeställningar och samma frågor kom att användas till resterande sju 
intervjuer. Varje intervju spelades in på ljudfil på mobiltelefon, vilka sedan arkiverades. De 
inspelade ljudfilerna transkriberades sedan ordagrant, dessa ligger till grund för resultatet. Varje 
intervju varade i cirka en timme. 

2.3 Avgränsningar 
 
Studien har avgränsats till att omfatta intervjuer med åtta stycken kvinnor i åldrarna 20–30 år. 
Att vi valt att intervjua enbart unga kvinnor bygger på en SOM undersökning från 2009 där det 
framgår att kvinnor är mer shoppingintresserade än män och att unga människor är mer 
shoppingintresserade än äldre människor (Holmberg & Roos 2010). Vi ansåg det vara till fördel 
om kvinnorna i vår studie var unga och shoppingintresserade för att få fram ett resultat som 
lever upp till vårt syfte och våra frågeställningar. Vi avgränsade oss till att inte ha med kvinnor 
som studerar på Textilhögskolan då dessa ofta är mer insatta i ämnet mode och konsumtion. De 
åtta kvinnorna vi valde att intervjua anser vi är relativt olika varandra, vilket är ett medvetet 
val, då vi ville skapa en bredare förståelse för vårt valda ämne. 

2.4 Urval 

2.4.1 Urval intervjuer 
 
Vi valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval genom att intervjua bekanta och vänner, 
detta grundas i studiens tids- och resursbegränsningar. Ett bekvämlighetsurval bygger på ett 
urval som är passande för forskaren, detta används ofta då studien har en begränsad tids- och 
kostnadsbudget (Forskningsstrategier 2017). Valet av antalet intervjuer, åtta stycken, grundas i 
att det var ett rimligt antal för att få ihop ett resultat som svarar bra mot syfte och 
frågeställningar samt i att det var ett rimligt antal för att kvalitén på studien skulle bli bra. 
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Sammanställning Intervjupersoner1 
 
Intervjuperson Ålder Sysselsättning 
Amanda 26 Gymnasielärare 
Hanna 24 Student 
Clara 22 Student 
Jennifer 20 Student 
Sofia 23 Student 
Agnes 22 Student 
Emma 26 Barnskötare 

 

2.4.2 Urval påsar 
 
Vi valde att använda oss av fyra olika påsar från fyra olika modeföretag. Valet av antal påsar 
bygger på att det var ett relevant antal för att få ut så mycket som möjligt av resultatet. Av de 
påsar vi valde ut är det två av företagen som säljer fast fashion, ett företag är en multibrand 
butik och ett företag är en renodlad varumärkesbutik. Påsarna kommer från Acne, Best of 
Brands, KappAhl och H&M. Valet av dessa företags påsar bygger på att vi ville använda påsar 
från företag som är nischade inom olika områden i branschen, detta för att skapa förståelse för 
hur kunder ser på olika påsar från olika typer av företag.  

 
2 H&M är ett fast fashion företag som använder sig av en vit plastpåse med en 
stor röd logga som är tryckt på båda sidorna. Påsen är i tunnare återvunnen plast. 
Loggan har samma uttryck som den företaget använder i sina butiker och i sin 
marknadsföring. 
 
 

 
3 Under våren 2017 hade fast fashion företaget KappAhl en kampanjpåse i 
tunnare papp. Botten är blå och det blommiga mönstret på påsen kommer från 
företagets vårkollektion. Handtagen är i papp och påsen är FSC märkt. På ena 
sidan av påsen finns en diskret ljusrosa KappAhl logga och på den andra sidan 
finns citatet ”It´s time fashion makes you feel” i samma ljusrosa nyans.  
 
 
 

4 Best of Brands är en multibrand butik. Påsen är i en tjockare blank vit papp 
och handtagen är tvinnade polyestersnören. På båda sidor mitt på påsen är 
företagets logga med en svart rektangel och inuti står Best of Brands i glansigt 
guld. På nedre delen av påsen står det ”Alltid inspirerande. Aldrig stängt.” samt 
ett vågrätt tjockare svart streck och nedanför det står adressen till företagets 
hemsida. 
 

 
                                                
1 Figur 1 - Sammanställning Intervjupersoner 
2 Foto 1 – H&M:s påse. Foto: Olivia Fransson 
3 Foto 2 – KappAhls påse. Foto: Olivia Fransson 
4 Foto 3 – Best of Brands påse. Foto: Olivia Fransson 
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5Acne är en renodlad varumärkesbutik. Påsen är i en tjock rosa papp. På båda 
sidor är ”Acne Studios” tryckt med raka vita reliefbokstäver och påsen har 
tjocka rosa sidenband som handtag.  
 
 
 
 

2.5 Uppsatsens validitet & reliabilitet 
 
Under uppsatsens gång har syfte och frågeställningar funnits i åtanke vilket ökar validiteten. 
Dessa har legat till grund vid sökandet efter primära och sekundära källor även vid insamling 
av material till teori samt resultat. Uppsatsens tre forskningsfrågor har besvarats genom en 
kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor vilket ökar uppsatsens 
validitet. Validitet handlar om att alla faser i undersökningen ska vara relevanta och giltiga i 
förhållande till problemställningen. Genom hela arbetet ska det finnas en ”röd tråd” mellan 
problemformulering, metodval operationaliseringen, insamlade data, analys och slutsats 
(Harboe 2013). 
 
Intervjuerna har genomförts med kunder då uppsatsens ska ses ur ett kundperspektiv, detta gör 
uppsatsen relevant till sitt ändamål och stärker reliabiliteten. Den litteratur som använts i 
uppsatsens är trovärdig samt relevant till sitt ändamål. En kritisk aspekt kan vara att 
litteraturöversikten inte enbart består av vetenskapliga källor samt är något kort vilket grundas 
i att det i dagsläget finns begränsad forskning kring ämnet påsar. De källor vi använt oss av är 
dock relevanta samt håller en hög trovärdighet.  
 

2.6 Kritiska aspekter 
 
Som primära källor valde vi en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med 
öppna frågor, denna metod anser vi var rätt val då den gav oss en god inblick i ämnet samt var 
till hjälp med att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Under uppsatsens gång har syfte 
och frågeställningar hela tiden funnits i åtanke. Dessa har legat till grund vid sökandet efter 
både primära och sekundära källor. Då två av uppsatsen frågor var relativt lika varandra valde 
vi att omformulera en fråga i slutskedet av uppsatsen. Detta för att få en större bredd på 
uppsatsen. Vi valde även att formulera om syftet något, men syftet har fortfarande samma 
innebörd som när uppsatsen påbörjades. Uppsatsens teori, resultat och diskussion har också 
utformats efter uppsatsens syfte och frågeställningar.  
 
I våra semistrukturerade intervjuer med öppna frågor valde vi att använda oss av ett 
bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi intervjuat kvinnor som är bekanta till oss. Ett 
bekvämlighetsurval kan vara både positivt och negativt. Hade vi valt att intervjua okända 
kvinnor hade detta delvis påverkat vårt resultat åt ett annat håll. Respondenterna blir mer 
bekväma i sina svar när de känner personen som intervjuar vilket kan vara både positivt och 
negativt. En kritisk aspekt kan vara när respondenten känner personen som intervjuar vilket kan 
leda till att respondenten blir påverkad av detta då de båda parterna har förutfattade meningar 
om varandra. Vi har dock försökt att hålla oss objektiva vid intervjuerna. 
                                                
5 Foto 4 – Acnes påse. Foto: Olivia Fransson 
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Vårt urval innefattar endast ett fåtal konsumenter vilket kan ses som en kritisk aspekt. Vi valde 
att intervjua unga kvinnor med shoppingintresse, dock är kvinnorna relativt olika varandra 
vilket var ett medvetet val. Att kvinnorna var relativt olika varandra gav oss en bredare 
förståelse och ökar uppsatsens trovärdighet. Sex intervjuer genomfördes i hemmamiljö och två 
intervjuer på kafé, detta gav ett bra resultat men om samtliga intervjuer hade genomförts i 
hemmamiljö hade resultatet eventuellt kommit att påverkas. Detta då hemmamiljö är lugnare, 
på kafé går det inte helt att undvika störningsmoment. För att öka validiteten på uppsatsen 
ytterligare hade en observation kunnat genomföras med respondenterna som komplement till 
intervjuerna. Att observera omfattar de metoder där iakttagelseförmåga används. Detta är en 
metod som ofta kombineras med intervjuer (Harboe 2013). En observation angående hur olika 
påsar påverkar respondenterna hade ökat uppsatsens validitet. 
 
Kritik som kan riktas till de sekundära källorna är att vi kom att byta teori under uppsatsens 
gång. Under uppsatsens gång bytte vi modell till ABC-modellen. Vi hade vid insamling av det 
empiriska materialet inte denna modell i åtanke vilket är något som kan ha påverkat vårt 
resultat. Vi har dock valt att byta modell till ABC-modellen då denna modell lämpar sig bättre 
gentemot uppsatsens syfte och frågeställningar samt även uppsatsens resultat. En annan kritisk 
aspekt är att litteraturöversikten också har kommit att ändras under uppsatsens gång. Vi anser 
det var relevant att även litteraturöversikten kom att ändras för att svara bättre upp mot 
uppsatsens syfte och frågeställningar samt uppsatsens resultat. De delar som ändrats har 
anpassats efter uppsatsens röda tråd. Ytterligare en kritisk aspekt som kan riktas till 
litteraturöversikten är att den inte enbart består av vetenskapliga artiklar, vilket grundas i att det 
i dagsläget finns begränsad forskning kring ämnet påsar. De källor vi använt oss av anser vi 
dock vara relevanta till ämnet samt referera till trovärdiga källor. 
 

2.7 Begreppsdefinition 
 
I vår uppsats förekommer ett antal begrepp flera gånger om, vilka kommer att förklaras här.  
Attribut detta innebär i vår uppsats påsens olika element, så som innehåll, handtag, etisk, 
estetik, materia, logga, mönster, färg, form, användningsområde. 
Fast Fashion kan förklaras som företag som arbetar med kort ledtid, ledtid är den tid det tar 
från beställning till leverans, dessa företag producerar och säljer snabbt modevaror.  
Multibrand butik är en butik som säljer ett urval av olika varumärken. I vår uppsats handlar 
det om Best of Brands som tillexempel säljer varumärkena Polo Ralph Lauren, Filippa K, 
Stenströms, ETON, Tommy Hilfiger, Morris, Acne, Gant och många fler. Butikerna är 
uppbyggda med enskilda shoppar för de olika varumärkena. 
Renodlad varumärkesbutik är en butik som endast fokuserar på och säljer ett varumärke, sitt 
egna. I vår uppsats handlar det om varumärket Acne och deras butiker. 
 

3 Litteraturöversikt 
 
Litteraturöversikten har kommit att ligga till grund för studien, med hjälp av tidigare forskning 
har en större förståelse och definition kunnat skapas för emballage och förpackningar. De 
ämnen som behandlas i litteraturöversikten är varumärke, marknadsföring, 
förpackningsdesign och färg. 
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3.1 Varumärke 
 
Ett varumärke definieras som ett handelsnamn givet till en produkt eller service Ett varumärke 
identifierar också en säljares gods eller service. Varumärken skiljer sig från varandra med hjälp 
av identifierbara egenskaper, dess design definierar dem samt kommunicerar varumärkets syfte 
och position (Klimchuck Rosner & Krasovec 2012). En viktig del i att bli framgångsrik som 
entreprenör är relationen till sitt varumärke (Borg & Gratzer 2013). Som entreprenör är det 
viktigt att hålla sitt varumärke populärt. Ett varumärkes position kan ändras, tillexempel kan ett 
varumärke som är populärt bland äldre människor istället komma att bli populärt bland yngre 
människor. Varumärken spelar en stor roll för företags framgång på marknaden (ibid).  
 
Ett varumärkes identitet är dess väsentliga komponenter vilket inkluderar namn, färg, symboler 
samt andra designelement. Den visuella representationen och kombinationen av dessa 
ovannämnda komponenter definierar hur väl varumärket fungerar för att differentiera produkten 
eller servicen från en marknad till en annan. Varumärkesidentitet skapar en emotionell kontakt 
med kunden och denna kontakt med kunden är ett måste för att en förpackningsdesign ska 
lyckas på marknaden (Klimchuk Rosner & Krasovec 2012). Asch och Bowman (1994) menar 
att det är viktigt för företag att förstå nödvändiga framgångsfaktorer. Det är också viktigt att ha 
resurser och förmåga att uppfylla dem (ibid). Även Kumar och Reinartz (2016) menar att för 
att ett företag ska bli framgångsrikt måste företaget och marknadsföringsfunktionen skapa 
uppfattat värde för kunden.  
 
Varje varumärke har sina kunder och sin målgrupp. Det gäller för företag att kunna sin kundbas, 
om ett företag kan sin kundbas är det inte speciellt svårt att hitta en grund för att på bästa sätt 
leva upp till kundens förväntningar menar Hultén som är docent vid Institutionen för 
marknadsföring på Linneuniversitetet (Strålfors 2014). Varumärken spelar en stor roll när det 
kommer till arbetet med att marknadsföra en produkt eller service. Kunden skapar förtroende 
och tillit samt en relation till varumärket vilket gör att de känner sig trygga i köpet. Kunden 
dras till det som är välbekant för denne (Borg & Gratzer 2013). 
 

3.2 Marknadsföring 
 
En mycket viktig aspekt inom marknadsföring är att skapa och kommunicera värde för kunden. 
Detta för att driva tillfredsställelse, lojalitet och lönsamhet. Då ett företag vill bli framgångsrikt 
måste kundens uppfattade värde mätas samt så måste företaget ge kunden uppfattning om värde 
genom olika marknadsföringselement (Kumar & Reinartz 2016). Undersökningar visar att 
marknadsförare har mindre än en sekund på sig att fånga konsumenters uppmärksamhet (Rod 
1990). Idag vet företag om att kunden har allt fler aktörer på marknaden att välja på och därför 
är det viktigt som företag att nå ut till många (Hanslin & Rindell 2014). Kunder hos ett företag 
är idag också kunder hos många andra företag. De är både kunder hos företag som säljer 
liknande produkter som konkurrerar men också hos företag som säljer andra produkter. 
Människor konsumerar idag en mängd olika produkter, därför är det viktigt som företag att 
kunna se ur kundens perspektiv (Dahlén 2002).  
 
Påsar från exklusiva butiker kan ses som en form av social prestige då många konsumenter bär 
påsar från dessa butiker med stolthet (Hagberg 2015). Hanslin och Rindell (2014) skriver om 
lyxvarumärken och hur konsumenter blir påverkade av dessa. Idag är det allt fler människor 
som kan köpa dessa dyra varumärken, det ses inte längre som ett privilegium endast för rika 
människor. Dock anses dyra varumärken fortfarande visa vem kunden är eller vill vara. 
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Framförallt köper yngre människor idag dyra varumärken för att de vill tillhöra en grupp samt 
känna sig speciella, de söker status. Eftersom att det idag är viktigt att nå ut till många kunder 
så genomför företag både massproduktion, andra sortering av varumärken, samarbete med 
designers, samt ”step down lines”. ”Step down lines” innebär billigare kollektioner så att det 
blir lättare för fler människor att köpa dessa varumärken (ibid).  
 
Studier visar att de faktorer som framförallt påverkar kundens val av produkt är varumärke, 
exponering, vana och variationsökning. Dessa faktorer påverkar kunden mer eller mindre 
undermedvetet. För att företag ska lyckas i framtiden krävs marknadsföring i kubik, vilket 
innebär marknadsföring som är naturligare, smartare och mer (Dahlén 2002). Frankelius et al 
(2015) menar också att marknadsföring handlar om att företag ska få en djupare förståelse för 
kunden och användaren samt annat som påverkar marknadsföringen.  
 
Relationsmarknadsföring är något som blir allt mer viktigt och därför gäller det för företag att 
utveckla en relation med kunden (Dahlén 2002). Relationsmarknadsföring innebär att genom 
starka relationer skapa lojala kunder. En stark relation är personlig och intim och i en sådan 
relation känner företaget och kunden varandra väl. Företaget vill veta allt om kunden och 
kunden förväntas hjälpa företaget att få denna information, detta genom att svara på frågor och 
tillåta att företaget observerar kundens köpbeteende. Kunden förväntas lära sig mer om 
företaget så att relationen blir ömsesidig, om företagets marknadsföring är personlig gentemot 
kunden känner sig kunden trygg. Företaget blir en vän som man inte sviker (ibid). 
 

3.3 Förpackningsdesign 
 
När det kommer till förpackningsdesign är ett varumärke ett namn, en design och en symbol 
för ägarskap. Detta tillsammans med identifikationen av produkter, service, människor och 
platser. Bilden av varumärket skapas genom förpackningsdesignen och denna bygger relationen 
mellan kunden och produkten (Klimchuk Rosner & Krasovec 2012). Det finns växande bevis 
på att förpackningsdesign har en mycket starkare inverkan på försäljningen för ett företag än 
vad man tror menar Prone (1993). Samt att detta kan ge den högsta avkastning på investeringen 
(ROI -the highest return on investment) bland andra verktyg i marknadsföringsarsenalen (ibid). 
Förpackningsdesign har rollen som ett varumärkes främsta reklammeddelande vid försäljning, 
förpackningen bär varumärkets slutliga försäljningsmeddelande. Utveckling är ett ord som är 
vanligen använt när det kommer till förpackningsdesign, detta för att hänvisa till den process 
som innebär att varumärken växer och utvecklas över tiden (Klimchuk Rosner & Krasovec 
2012).  
 
Prone (1993) menar att förpackningsdesign ska betraktas som ett komplement till annan reklam 
men att det är viktigt att även kunna se det ur en annan synvinkel. Förpackningsdesign är inte 
säsongsbetonat eller årligt utan relativt permanent till skillnad från reklam. Kunden påverkas 
av reklam och i dennes köpbeslut spelar reklam en viktig roll (ibid). Påsar med reklam är något 
som funnits länge men har uppmärksammats mer som en form av representation för butiken. 
Ofta står butikens namn på påsen (Hagberg 2015). Annonsering mäts som en nyckelfaktor och 
andra marknadsföringsvariabler, speciellt förpackningar undersöks mindre och ignoreras 
oftare. Om försäljningen ökar är företagets annonsering framgångsrikt (Prone 1993). 
Förpackningsdesign skiljer sig från reklam på så sätt att den kan vara i bruk i minst fem år, den 
fungerar dagligen. Men för att hela tiden vara aktuell måste förpackningsdesignen vara hållbar 
samt ha trovärdighet (ibid). 
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Ett varumärkes löfte är företagets försäkran av produkten och dess påståenden, när det kommer 
till förpackningsdesign meddelas varumärkets löfte genom varumärkesidentiteten. Nyckeln till 
kundlojalitet är att varumärkets löfte uppfylls av företaget (Klimchuk Rosner & Krasovec 
2012). När det kommer till påsar så är utmaningen för företag att framställa påsar som uppfyller 
de krav konsumenter har på påsar så som utseende, logga, bekvämlighet och smidighet. 
Konsumenter önskar också att påsar ska vara slitstarka och helst tillverkade av papp visar en 
studie som är gjord i Japan (Prendergast, Wai & Leung 2001). Rundh (2009) menar att även 
text och grafik bidar till en framgångsrik förpackning. Studien som är gjord i Japan vilken 
beskrivs i artikeln Consumer perceptions of shopping bags har påvisat att det konsumenter 
tycker är viktigast med pappåsar är bekvämlighet och utseende samt synligt varumärke och det 
konsumenter tycker är viktigast med plastpåsar är bekvämlighet samt att påsen ska skydda 
innehållet (Prendergast, Wai & Leung 2001). De Faultrier och Towers (2011) menar att kraven 
på logistik, förpackningar och modebutik ska kombineras inom beslutsprocessen. Det ger en 
sammanhållen inställning till köpfunktionen (ibid).  
 
Färg är något som anses vara viktigt vid design av förpackningar. Designers använder sig av 
olika färger för att sprida information om en produkt, färg är något som triggar igång kundens 
känslor. Detta beskrivs bland annat i en studie av Shou-Ting et al (2014) som beskriver hur 
olika färger på produkter ger kunden en känsla men också kan leda till köp. Vid designprocessen 
av en förpackning så ställer sig designers frågan ”Skapar dessa färger på förpackningen 
harmoni?” Vid liknande studier som genomförts har man kommit fram till att färger endast 
harmonierar om de går i samma nyanser. Förpackningsdesignen är det som visar upp produkten, 
det är då viktigt att denna harmoniserar i färg för att få kundens tycke. Tycker kunden om 
förpackningsdesignen kommer denne automatiskt tycka om produkten. Redan innan ett köp 
genomförs är kundens förväntningar på produkten förutbestämda, vilket kan bero på tillexempel 
tidigare erfarenheter, reklam, hörsägen eller varumärkesidentitet (ibid). 
 

3.4 Färg 
 
Hultén, docent vid institutionen för marknadsföring på Linnéuniversitetet menar att färger 
påverkar människan mer än vad vi tror. Vi tänker klarare, blir mer avslappnade samt mer 
upprymda i en miljö där färgerna är vackra. Detta är något många människor är omedvetna om 
(Strålfors 2014). Människokroppen reagerar fysiskt på färger. Hur vi uppfattar färg skiljer sig 
dock åt från person till person. Anledningen till att det skiljer sig åt beror på olika 
förutsättningar, olika bakgrund och olika land vi lever i (Linnéuniversitetet 2017). Detta 
påpekar även Hultén, han menar också att hur färg tolkas är olika från person till person. Både 
erfarenheter och kulturellt arv spelar in (Strålfors 2014). Att färger påverkar människan mer än 
vad vi tror hävdar även Psykologen Wright (Colour Affects 2008). 
 
Wright har forskat kring ämnet färger och hennes forskning har kommit att resultera i ett system 
som kallas Colour Affect System. Systemet utgår ifrån två variabler, de psykologiska 
egenskaperna och de elva grundfärgernas nyansskillnader samt kombinationen av tonerna, 
färgerna och nyanserna. Colour Affect System är indelat i fyra färggrupper, var och en av dem 
representerar Carl Ljungs fyra olika personlighetstyper. Wright har i sin forskning kommit fram 
till att det finns ett starkt samband mellan människors personlighetstyper och hur de reagerar 
på olika färgkombinationer. Detta kan företag dra nytta av i sin design- samt 
marknadskommunikation. Nedan ses de fyra olika grupperna (Colour Affects 2008). 
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Grupp 1 - Detta är klara, känsliga och varma färger. Färgerna lämpar sig för de företag som vill 
förmedla glädje, optimism och ungdom. Ett exempel är företag som säljer resor och leksaker. 
 
Grupp 2 - Detta är kalla och känsliga färger, vilka går i en grå ton. Dessa färger används av de 
företag som vill förmedla elegans och lyx men också lugn och ro. Ett exempel är advokatfirmor 
eller företag som säljer lyxprodukter. 
 
Grupp 3 - Detta är varma, intensiva färger samt eldiga färger. Dessa färger använder de flesta 
företag sig av världen över. Dessa färger lämpar sig för företag som redan är etablerade på 
marknaden. 
 
Grupp 4 - Detta är starka, klara och intensiva färger. Dessa färger passar de företag som vill 
utmana eller bli ett innovativt företag. Starka, klara och intensiva färger passar också de företag 
som vill förmedla kvalitét och trygghet till kunden (ibid).  
 
Färgskalan mellan rött och gult är varma kulörer och färgskalan mellan grönt och blått är kalla 
kulörer. Mörka kulörer upplevs för människan varmare än ljusa kulörer (Linnéuniversitetet 
2017). Gult och grönt är färger som ger en avslappnad effekt och speciellt tillsammans med 
musik. Detta har påvisats genom studier där puls, blodtryck och hjärtfrekvens undersökts. 
Färgen gult ses som lugnande och detta förklaras med att färgen associeras med solen, vilken 
har en lugnande effekt. Andra menar att färgen gult associeras med energi (Strålfors 2014). 
Hultén menar att färg är ett grundläggande sätt att kommunicera. Med hjälp av färg kan ett 
företag visa hur de vill att deras varumärke ska uppfattas. Om ett företag medvetet lyfter fram 
en till tre färger så visar man hur varumärket ska uppfattas, vilket ger en indikation av en 
varumärkesidentitet. Det ska finnas en logik i vilken färg kunden förväntar sig i ett visst 
sammanhang och ett samspel mellan färg och den övergripande kontexten (ibid). Färg är något 
som bör kopplas till form och design men också till atmosfär och kontext, så det får ett större 
sammanhang. Ett företags färg ska stämma överens med de produkter eller tjänster som 
företaget valt att sälja (ibid). Genom att använda olika kulörer kan närhet och avstånd skapas 
till betraktaren, varma och ljusa kulörer ger intryck av att vara nära betraktaren medan kalla 
kulörer ger intryck av att vara längre bort och skapar avstånd från betraktaren 
(Linnéuniversitetet 2017). Varma företag ska använda sig av varma färger medan kalla företag 
ska använda sig av kalla färger (Strålfors 2014). 
 
Ett viktigt mål för annonsörer är att välja färger som maximerar uppmärksamhet. Det är också 
viktigt för annonsören att välja färger som ger en realistisk och tilltalande bild av produkten 
eller tjänsten samt väcker lämpliga känslor hos kunden. Färgteoretiker talar om tre oberoende 
egenskaper av färg vilka är färgton, krom och värde (Gorn et al. 1997). Författarna till denna 
artikel har undersökt hur intensiteten i färg påverkar kundens känslor och de har kommit fram 
till att annonser med ljusa färger uppskattas mer av kunden än annonser där färgerna är mörka 
(ibid).  Associationer mellan färg och produkt kan vara smak, hälsa, temperatur samt om färgen 
anses vara maskulin eller feminin. En förpackning i fel färg kan leda till att konsumenter väljer 
att inte köpa varan (Rod 1990). Gorn et al. (1997) menar att förpackningsdesign med rätt färg 
bidrar till att skapa maximal uppmärksamhet hos kunden. Rätt färg på förpackningsdesignen 
ger en mer realistisk och tilltalande bild av innehållet samt väcker positiva känslor hos kunden 
(ibid). 
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4 Teori 
 
I detta stycke presenteras den teoretiska referensramen. Teorin valdes utifrån att uppsatsen är 
skriven utifrån ett konsumentperspektiv. 

4.1 Val av teori 
 
För att ta reda på hur en attityd gentemot en påse skapas valde vi att använda oss av ABC- 
modellen. Modellen används för att se hur en konsument skapar en attityd gentemot ett objekt 
och hur denne sedan handlar utifrån detta. Uppsatsens syfte är att undersöka om en påse kan 
bidra till ökad kundlojalitet.  
 
Vi valde att skapa en illustration av de olika attribut på en påse som vi valt att undersöka, för 
att se vad hos en påse som skapar ett mervärde hos konsumenten.  De olika attributens 
egenskaper har beskrivits.  
 
Till slut skapades en egen modell sammansatt av ABC-modellen och påsens attribut för att 
tydliggöra vad hos en påse som skapar en attityd hos konsumenten som kan bidra till ökad 
kundlojalitet. Här nedan presenteras teorin, som sedan i diskussionen kommer att sättas i 
relation till uppsatsens resultat. 

4.2 Attityder 
 
Attityd definieras som en bestående, generell utvärdering av människor, objekt, reklam eller 
frågor. Attityder består över tid och en attityd är generell då den grundas på mer kortvariga 
händelser (Solomon 2013).  Det krävs svåra justeringar för att förändra en attityd, där av är det 
lättare för företag att anpassa sina produkter efter konsumenternas befintliga attityder än att 
försöka förändra konsumenternas rådande attityder (Kotler et al. 2008). Attityder är en persons 
positiva eller negativa bedömning, känsla eller tendenser till ett objekt eller en idé (Solomon 
2013). Attityd är även en del av kundlojalitet tillsammans med beteende. Hur en kunds attityd 
till en viss produkt eller ett varumärke är, bidrar till att butiken har olika förutsättningar att 
skapa en kundrelation. En kund kan tycka om ett varumärke och känna tillhörighet till det, men 
köper beteendemässigt inte av det varumärket. Det kan bero på en rad faktorer, ett exempel är 
att prisläget är för högt. Det visar att attityden spelar större roll än beteendet. Kunder som har 
en god attityd till ett företag pratar gärna gott om företaget till andra konsumenter, medan 
kunder som inte tycker om ett företag kommer inte att handla där (Dahlén 2002). 

4.2.1 Solomons ABC-modell6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Figur 2 – Solomons ABC-modell. Fritt tolkad. 
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ABC-modellen beskriver de tre komponenterna känsla (affect), beteende (behavior) och 
uppfattning (cognition) och hur dessa tre kan sammanfattas i begreppet attityd. Nedan 
sammanfattas de olika begreppens innebörd: 
 
Känsla - Hur konsumenten känner för objektet. Vilket förtroende denna har. 
 
Beteende - Vilken avsikt har konsumenten med objektet. 
 
Uppfattning - Vilken kännedom har konsumenten om objektet. 
 
Dessa tre komponenter är viktiga för att förstå en konsuments attityd mot ett objekt. Attityd kan 
inte utläsas genom enbart konsumentens uppfattning av ett objekt utan relationen kring 
kunskap, känsla och handling betonas i ABC-modellen. För att förklara hur de olika 
komponenterna påverkar konsumenten användes begreppet Hierarchy of effects. Hierarchy of 
effects finns i tre olika inlärningsprocesser för att bilda en attityd hos konsumenten: The 
standard learning hierarchy, The low involvement hierarchy och The experiantal hierarchy 
(Solomon 2013). 
 
The standard learning hierarchy – Tänker, känner, gör 
Konsumenten får en uppfattning/kännedom om objektet genom att samla kunskap, utvärderar 
och sedan använder konsumenten kunskapen och skapar en känsla för objektet. Konsumenten 
väljer efter detta att köpa alternativt inte köpa objektet. Det är oftast i denna fas som 
konsumenten blir fäst vid objektet och får svårt att prova något annat. Konsumenten tar god tid 
på sig att samla information, väga alternativ mot varandra och ta ett genomtänkt beslut.  
 
The Low involvement hierarchy – Gör, känner, tänker 
Konsumenten har i början ingen stark känsla till objektet utan skapar detta efter användning 
eller köp, detta görs med begränsad kunskap. Konsumenten har inte tillräckligt mycket intresse 
för att söka information kring objektet, utan skapar en attityd till objektet. Köplusten hos 
konsumenten ökar inte av att ha för detaljerad eller ingående information kring objektet. 
 
The experiental hierarchy – Känner, tänker, gör 
Här agerar konsumenten på sina känslor. Konsumenten köper objektet och skapar en 
uppfattning om det. Känslan kan påverkas av ogripbara attribut såsom förpackningsdesign, 
reklam, produktnamn och vilken sinnesstämning objektet utstrålar (ibid). 

4.3 Påsens attribut7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Figur 3 - Påsens attribut. Fritt skapad illustration.  
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4.3.1 Färg & mönster 
 
Objekt med färg drar till sig mer uppmärksamhet än objekt med mindre färg. Starka färger 
får människor att lägga märke till objektet en längre tid, vilket också ökar sannolikheten till 
att situationen bearbetas (Dahlén 2003). Färger påverkar också människors känslor. 
Människor upplever färger som mjuka/hårda och varma/kalla (Lucassen, Gevers & Gijsenij 
2010). Bergström (2015) skriver i Effektiv Visuell kommunikation att det sägs att röda och 
orangea färger aktiverar hjärnan medan blågröna färger lugnar. Människor lägger märke till 
sådant som skiljer sig från mängden, där av är det effektivt att skapa konstraster på ett objekt 
då detta väcker uppmärksamhet. Är allt på objektet i färg sticker det svart/vita ut från 
mängden (Dahlén 2003). 

4.3.2 Storlek 
 
Stora objekt får mer uppmärksamhet än små objekt, då människan uppfattar större saker som 
mer viktiga. Det behöver inte vara själva objektet som är stort, utan företag kan använda sig 
av tillexempel stora bokstäver för att dra till objektet uppmärksamhet (Dahlén & Lange 2003). 

4.3.3 Fel 
 
En grundläggande egenskap hos människan är att hon söker efter harmoni. Därför reagerar 
individer när de upplever att något är fel. Hjärnan försöker automatiskt fylla i det som saknas, 
exempelvis en bokstav i ett ord. Men trots att hjärnan omedvetet rättar till felet känner 
människan på sig att någonting inte stämmer och får därför en negativ känsla om att någonting 
är fel på objektet (Dahlén & Lange 2003). 

4.3.4 Logga 
 
För att ett företags produkter ska kännas igen behövs en slags logga som en symbol för 
igenkänning. Detta kan vara med eller utan bokstäver (Feurst 2002). Loggan är en del av 
varumärket och syns ensam eller ihop med företagets namn eller slogan. Lundén och Svensson 
(2006) skriver att en logga bör kunna tryckas i både stort och litet format, begränsa sig till två 
färger och inte vara för komplicerad. En logga bör inte heller vara för abstrakt då det krävs stora 
marknadsföringsåtgärder för att göra en abstrakt logga igenkänd (ibid).  

4.3.5 Etisk 
 
Plastpåsar har en negativ miljöpåverkan och allt fler länder förbjuder gratis plastpåsar (Lam & 
Chen 2006). Naturvårdsverket uppmanar konsumenter att tänka långsiktigt och använda samma 
påse flera gånger (Svt Nyheter 2016). Idag finns plastpåsar som tillverkas av sockerrör. Detta 
är en förnyelsebar råvarukälla och binder under sin livstid koldioxid, vilket är mer miljövänligt 
(Miljöinnovationen 2017). Yngre generationer är mer benägna att konsumera miljövänligt. Om 
butiker börjar ta betalt för påsar kan detta göra att konsumenter kommer ihåg att ta med egna 
påsar. Detta skulle tvinga kunder till en ökad positiv attityd mot återanvändbara påsar. Vid 
användning av en återanvändbar påse kan konsumenten tillskriva sig själv och andra en 
pluspoäng för miljöaspekten. De måste vara medvetna om att det finns återanvändbara påsar 
samt vara villiga att ta med dessa när de ska handla (Muralidharan & Sheehan 2016). 

4.3.6 Estetisk 
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Hultén et al. (2008) skriver att många filosofer menar att olika objekt kan erbjuda estetisk 
tillfredställelse genom att som symboler påminna om angenäma och tilltalande saker. Att 
marknadsföra estetiskt kan få olika sinnesupplevelser att bidra till företagets 
varumärkesidentitet. Det är viktigt att få helheten att harmoniera tillsammans. Inom 
marknadsföring används oftast människans fem olika sinnen för att bilda en helhetsupplevelse 
(ibid).  

4.3.7 Användningsområde 
 
Påsar som kan användas vid fler tillfällen än själva inköpstillfället ger företag en extra chans att 
visa upp sitt varumärke. Företaget Steve Madden ger ut en tygväska när du köper ett par skor, 
vilket bidrar till positiva efterköpskänslor. Väskan kan användas igen och ger varumärket 
ytterligare exponeringstid (Kotler et al. 2010).  
 

4.3.8 Budskapet 
 
Idag är det många varumärken som vill synas och sticka ut ur det brus som bildats. Där av är 
det viktigt att varumärket bär på ett budskap som sticker ut och inte behöver skrika för att synas. 
Det är det viktigt för varumärket att tillfredsställa ett behov hos den konsument företaget strävar 
efter att nå. Vilka känslor skapas av objektet? Vilket löfte ger objektet konsumenten? 
(Bergström 2015). Påsar från exklusiva butiker kan ses som en form av social prestige då många 
konsumenter bär påsar som dessa med stolthet (Hagberg 2015). 

4.3.9 Material 
 
En japansk studie beskriver att de flesta konsumenter hellre återanvänder en påse i papper än 
en påse i plast. Det är viktigt att påsens material skyddar innehållet i påsen och att påsens 
material är hållbart (Prendergast, Wai & Leung 2001).  

4.4 Kundlojalitet 
 
Kundlojalitet bygger på tillit, åtagande och tillfredsställes mellan kund och företag (Jumaev et 
al. 2012). Det finns fyra olika grader av kundlojalitet, dessa är: engagerade och lojala kunder, 
beteendemässigt lojala kunder, nöjda kunder (attitydmässigt) samt alla kunder. För företag är 
det de engagerade och lojala kunderna som är viktigast (Hernant & Boström 2010).  
 
Kundlojalitet anses vara en nyckelfaktor för lyckad marknadsföring. Hög kundlojalitet ger ett 
företag en bättre position till att öka sina marknadsandelar och en fördel mot sina konkurrenter. 
Det finns sju viktiga kategorier för att nå kundlojalitet, dessa är: kundrelationer, kundnöjdhet, 
varumärkeslojalitet, tillit, commitment, omställningskostnader samt service (Jumaev et al. 
2012). Kundlojalitet kan definieras som återkommande nyköp av en produkt/tjänst och för 
företag är det viktigt att kunden känner ett behov tillfredställelse vid inköpet av 
produkten/tjänsten (Hernant & Boström 2010).  
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4.5 Analysmodell8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genom att placera ut de attribut hos påsen som undersökts i ABC-modellen har en modell 
skapats som ligger till grund för vår analys. Enstaka attribut har placerats ut två gånger då dessa 
passar in under respektive kategori.  
 
A:et i ABC-modellen står för känsla. Hur konsumenten känner för påsen (Solomon 2013). I 
detta fält har de attribut som har med det visuella och utseendemässiga i stor utsträckning 
placerats in.  
 
B:et står för beteende, vilken avsikt konsumenten har med påsen. Attribut som 
användningsområde, storlek och material får betydelse under beteende. Men även påsens 
budskap och därmed dess logotyp.  
 
C:et står för uppfattning, vilken kännedom har konsumenten om påsen (ibid). Även här är 
budskapet och logotypen av stor vikt, men även attributen estetisk och etisk.  
 
Dessa tre komponenter med påsens attribut kan då sammanfattas till vilken attityd konsumenten 
har till påsen. Vissa konsumenter går mer på känsla, då blir de viktiga attributen de 
utseendemässiga medan det för andra konsumenter kan vara viktigare att påsen har rätt storlek, 
är i rätt material och inte bara går att använda vid köptillfället. Uppfyller påsen olika 
konsumenters önskningar och/eller behov skapas en positiv attityd hos konsumenten som leder 
till ett ökat kundvärde som på sikt kan bidra till en lojalare kund. Uppfyller påsen inte kundens 
förhoppningar eller förväntningar kan detta leda till en negativ attityd hos kunden vilket i sin 
tur kan leda till att företaget förlorar kunder. 
 
 
 
                                                
8 Figur 4 – Analysmodell. Fritt tolkad.  
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5 Resultat 
 
Här nedan presenteras det resultat vi nått fram till efter att genomfört åtta semistrukturerade 
intervjuer med kvinnor i åldrarna 20–30. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan 
ned. Därefter valdes det viktigaste ut och skrevs ner som resultat. 

5.1 Respondenternas attityder till påsar 
 
Tre av åtta respondenter menar att de alltid reflekterar över vad butiker använder för påsar. 
Fyra respondenter reflekterar över detta ibland, framförallt om de blir positivt överraskade. En 
respondent tänker inte på det alls. 
 
”Ja men det tycker jag för det är som sagt roligare när man får tillbaka kassen ifrån kassörskan 
när den är lite finare. Även om det bara är en vanlig pappkasse med tryck som KappAhls här 
så är det roligare än plastkassarna.”- Emma 
 
Sju respondenter föredrar att få en påse i papp istället för en påse i plast. Detta då det ger en 
lyxigare känsla, känns roligare och går att använda vid fler tillfällen än inköpstillfället. En 
respondent uttrycker att hon helst av allt vill få en påse i textil. Detta för att det känns mest 
miljövänligt och hon kan använda påsen flera gånger. 
 
Alla respondenter har någon gång sparat en påse. Om man bortser från att slänga sopor i 
används påsarna framförallt till att transportera saker i, ge bort presenter i, ha matlådan i och 
som inredningsdetalj i hemmet. Påsar som används som inredningsdetaljer är framförallt från 
dyrare varumärken, så som Acne och Lexington. 
  
”Acne påsen tycker jag är supersnygg och något man vill synas med och kanske inreda med 
och visa upp i sociala medier, vilket kan stärka varumärket liksom…” - Agnes 
 
Samtliga respondenter svarar att de upplever sig som bättre kunder om de får en finare påse i 
en butik. Det kan vara att respondenterna får en finare påse om de valt att handla för en större 
summa, eller att butiken använder sig av en påse som ser mer exklusiv ut. Detta menar 
respondenterna gör att de känner sig som bättre och viktigare kunder. De respondenter som 
handlar dyrare varumärken reflekterar i större grad över vad butikerna använder sig av för påsar. 
 
”Alltså det vet jag inte riktigt. Det låter liksom mesigt när man sätter ord på det men 
undermedvetet tror jag att det är så för många. Har man lagt sina pengar på ett dyrare plagg 
får påsen dels en att få en utökad upplevelse, dels talar den om för andra att jag köpt något 
dyrare. Jag känner mig viktigare. Det är någon fånig grej.” - Amanda 
 
Samtliga respondenter ser påsen som en statussymbol och reklampelare. Flera respondenter 
påtalar att blicken oftast dras till en person som går runt med en finare påse på stan, framförallt 
om det syns på påsen att den är från ett dyrare varumärke. 
 
En respondent uttrycker att det är lättare att komma ihåg att en butik finns i området om hon 
ser någon som går runt med en påse med varumärkets logga på och att detta kan gynna butiker 
som ligger lite mer undangömt. 
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Fyra av respondenterna säger under intervjuerna att de någon gång lagt ut en påse på sociala 
medier, och att främsta anledningen till detta var för att påsen var snygg. En respondent påtalar 
att hon gjort detta för att hon vill synas med varumärket, då hon gillar deras värderingar. En 
annan respondent säger att för henne är en upplagd påse på sociala medier som att ”checka in” 
på Facebook. Påsen visar vart man varit och vad man köpt. 
 
Sex av åtta respondenter påtalar att påsen är viktig för butikens helhetsupplevelse, och att påsen 
där av, medvetet eller undermedvetet, kan ha en betydande roll vart respondenterna väljer att 
göra sina inköp. Ingen säger att påsen är den avgörande faktorn, men påsen är en viktig del i 
helhetsintrycket. 
 
”Men för att få ett värde med en påse... Det måste komma gratis på något vis. Typ som om man 
får en present jättefint inslagen. Då uppskattar man ju verkligen det för de hade ju inte behövt 
göra det liksom. Och samma ska det vara med påsen. Den ska ge mig något extra som de 
egentligen inte hade behövt ge mig… En skön bonuskänsla liksom.” - Clara  
 
Alla respondenter är eniga om att påsar påverkar kunder, dock oense om i vilken utsträckning. 
Två respondenter uttalar under intervjuerna att de inte bryr sig om vilken påse de får i en butik 
när de handlat, då påsar inte är något de värdesätter. Samma respondenter påtalar under 
intervjun att de känner sig som bättre kunder när de får en finare påse. 
 
Under intervjuerna framkom det att de respondenter som framförallt handlar dyrare varumärken 
förväntar sig finare påsar, och om så inte är fallet påverkas upplevelsen negativt. De 
respondenter som till största del handlar fast fashion förväntar sig en traditionell plastpåse, och 
blir där med positivt överraskade om de får en finare påse. En finare påse i detta sammanhang 
kan vara att påsen har ett mönster, ett nytt material eller något annat som skiljer sig från 
standardpåsen. 

5.2 Varumärkets påverkan 
 
Hälften av de tillfrågade, fyra av åtta, svarar att de gärna handlar dyrare varumärken, men 
blandar upp med billigare varumärken. Tre av åtta handlar framförallt fast fashion och en 
respondent svarar att hon försöker att handla på Second hand, annars fast fashion. Intervjuerna 
visar att de respondenter som handlar dyrare varumärken i högre grad planerar sina inköp 
medan de respondenter som handlar fast fashion har en större benägenhet till att impulsshoppa. 
 
Respondenterna är i intervjuerna eniga om att dyrare varumärken ofta lägger mer pengar på 
sina påsar än billigare varumärken. Men att mycket av värdet sitter i loggan på påsen. 
 
”Ehm, och den här är ju snygg men det är ju ganska så mycket för att det står ACNE på den, 
ett märke liksom... Hade det stått KappAhl på den hade jag nog inte tyckt den var snyggast. – 
Hanna 
 
”Jaa men det ser man väl när folk går runt på stan. Då får man ju en bild av vart de har shoppat 
och då skapar det en bild av personen...” - Amanda    
 
En respondent menar att företag kan använda sina påsar till att bygga upp en exklusivitet kring 
företaget, med hjälp av logga, färg och materialval. En respondent säger att dyrare varumärken 
med stora loggor på sina påsar enbart vill visa upp sitt varumärke, och att det inte är någonting 
hon tilltalas av. 
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Under intervjun tar en respondent upp varumärket Odd Molly och hur de arbetar med sina påsar. 
Hon anser att handla varumärket är en livsstil och att märket tydligt lyckats binda ihop 
varumärke, produkt och livsstil, där påsen i deras butiker är en viktig del i upplevelsen och 
bilden av varumärket.  Respondenten tar också upp att företag så som H&M, Gina Tricot och 
BikBok signalerar ut billigare produkter med sina påsar och att det inte behöver vara fel då 
dessa företag säljer billigare produkter. 
 
En respondent som handlar på multibrandbutiken Best of Brands tar under intervjun upp att 
företaget som brukar ge ut pappåsar under rean byter ut påsarna till plastpåsar, och att detta 
påverkar känslan som hon får efter köpet. Handlar hon på rea känner hon sig inte som en lika 
bra kund. 
 
En av respondenterna bryr sig inte om påsen efter köp. Sju av åtta respondenter är eniga om att 
de gärna vill att det ska synas om de handlat något från ett dyrare varumärke på påsen, då det 
ger en ”speciell känsla”. 
 
”Men om jag handlat något dyrt på Lexington så vill jag ju gärna att det ska synas (skratt) 
skojar nej men då vill man inte att det ska stå ett litet märke på baksidan av påsen utan då vill 
man ju eller vill och vill men det är ingen nackdel då att det står Lexington på ett synligt sätt 
såklart.” - Jennifer 
 

5.3 Påsens attribut 
 

Under intervjuerna fick respondenterna se och känna på fyra företags påsar. Påsarna var från 
Acne, Best of Brands, KappAhl samt H&M (se påsar under ”Material och metod”). Dessa påsar 
hade olika utseenden och attribut. I samband med detta fick respondenterna svara på vilka 
attribut de anser vara viktigast hos påsen. 
 
Samtliga respondenter anser att det viktigaste hos en påse är utseendet. Att färg, mönster och 
logga harmonierar. Andra viktiga egenskaper ansåg respondenterna var: att varumärket syns 
tydligt, att färgerna på påsen är rätt, att påsen inte går sönder, att den är skön att bära, att den är 
lagom stor för mängden produkter, att botten är platt så att kläderna ligger bra, att påsen känns 
miljövänlig. 
 
Av de påsar respondenterna fick se var H&Ms plastpåse den påse som fick sämst betyg. 
Flertalet intervjupersoner tyckte inte om att påsen var i plast, färgerna på påsen var inte att 
föredra samt att påsens helhetsintryck gjorde att den ”kändes billig”. 
En respondent uttryckte följande om påsen: 
 
”H&M-påsen tänker jag främst på företaget i sig, samt att jag haft många sånna påsar och 
antagligen har hemma just nu. De ser relativt billiga ut och är tunna i materialet vilket ger mig 
tanken att de kanske är nerbrytbara, samtidigt som det känns som att jag har miljoner sånna 
hemma vilket ju inte är bra i miljöaspekt. Till påsen associerar jag främst butiken i sig, billiga 
plagg i en billig påse…” - Sofia 
 
Många av respondenterna var dock eniga om att påsen uppfyller sitt syfte. Den röda H&M 
loggan syns tydligt och påsen fungerar bra som en reklampelare för företaget. 
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Samtliga respondenter fäste tidigt uppmärksamheten på KappAhls kampanjpåse. 
Respondenterna påtalade att påsen hade fina färger och att de gillade mönstret. Vidare 
uttrycktes av respondenter att påsens tunnare papp gjorde att den kändes miljövänlig och att de 
gillade att varumärket använt sitt vårkollektions-mönster på påsen. Respondenterna påtalade att 
påsen sticker ut och är nytänkande och känns lyxigare mot de påsar företaget tidigare använt, 
vita i plast med svart logga. 
 
Kritik som påsen får är att den tunnare pappen lätt går sönder och inte ger ett lika exklusivt 
intryck som en tjockare pappåse gör. Flera respondenter påtalar också att loggan, som sitter på 
ena sidan i ljusrosa, kan vara svår att se. Hälften av respondenterna anser att KappAhls påse är 
snyggast, och fler därtill om loggans betydelse plockas bort ur bedömningen. 
 
”Men om jag hade fått välja om de inte stått några märken på dem så hade jag valt… då hade 
jag valt den här (pekar på KappAhl).” -Ida 
 
Best of Brands påse är den påse där åsikterna går mest isär. Fyra av respondenterna anser att 
påsen tilltalar dem. De anser att påsen känns ”clean” och snygg, och att det märks att företaget 
lagt pengar på påsen. De respondenter som tycker om påsen, har alla handlat på företaget och 
har därmed en upplevelse kopplad till påsen. De tycker om påsens utseende och tycker att påsen 
passar till företagets image. 
 
”Best of Brands associerar jag främst med det jag köpt i butikerna, känns som en "bra" påse. 
Liksom stabil, rejäl, känns ganska påskostad... Gillar butiken och upplevelsen jag brukar ha!”- 
Sofia  
 
Fyra av åtta, tycker att påsen känns tråkig och att de inte skulle bli positivt påverkade till att 
besöka butiken om de såg en person med Best Of Brands påse på stan. En respondent menar att 
påsens syfte är att visa att en person handlat på ett dyrare ställe, men att påsen ger ett plottrigt 
intryck då loggan känns för liten och att färgerna på påsen, vit, svart och guld, vars syfte är att 
göra känslan på påsen mer exklusiv, gör att påsen bara känns rörig. De respondenter som inte 
tycker om påsen har ingen shoppingupplevelse kopplad till varumärket. En respondent påtalar 
att hon tycker att påsen känns standardiserad: 
 
”Ehm… Om man jämför då... Best of brands påse den ser ju... Man ser ju att den påsen kostar 
lite mer att köpa in än H&Ms påse liksom. Men den ser ju ändå väldigt enkel ut lite 
standardiserad liksom. Det känns liksom typ som att de ringt till Kontorsspecial och sagt att: 
Gör er standardpåse och sedan sätter ni på den här loggan på påsen liksom. Den känns liksom 
lite... den känns liksom inte genomtänkt den känns lite... eh.... Den känns inte som att den 
utstrålar deras varumärke liksom, den känns liksom standard.” - Clara 
 
Acnes påse förknippar samtliga intervjupersoner med exklusivitet och lyx, vilket en del gillar 
och andra inte. Intervjupersonerna är i grunden positivt inställda till påsen, men mycket av 
påsens värde anser de sitter i varumärket och loggan på påsen. De flesta tycker att påsen känns 
genomtänkt och matchar varumärkets identitet. Kvinnorna som handlar varumärket Acne är 
alla överens om att detta är den snyggaste påsen och bidrar till helhetsupplevelsen av 
varumärket, och att påsen gärna får agera som en inredningsdetalj i hemmet.  
 
Negativa kommentarer kring påsen är att den är stor och lite klumpig, vilket kan göra att den är 
svår att bära saker i och främst kanske är till för dekoration. Många menar också att påsens 
värde sitter i loggan och inte i designen. Flertalet menar att Acne är ett varumärke de vill synas 
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och bli förknippade med, medan andra av intervjupersonerna anser att påsen enbart är en 
statussymbol som vill förmedla att man har råd att handla i butiken. Samtliga är överens om att 
påsen är en statussymbol. 
 

6 Diskussion 
 
Uppsatsens diskussion har som mål att besvara uppsatsens frågeställningar. För att göra detta 
sammanställer diskussionen sambanden mellan litteratur, teori och resultat och binder till sist 
ihop uppsatsen med en slutsats som leder fram till hur väl uppsatsens syfte besvarades.  

6.1 Kunders attityder till påsar 
 
För att ta reda på hur kunders attityder till påsar ser ut användes först Solomons (2013) ABC-
modell. Modellen beskriver hur en person formar en känsla och en attityd för ett objekt. För att 
sedan koppla samman modellen med uppsatsens syfte, skapades en illustration med de attribut 
på påsen vi valt att undersöka. Dessa två använde vi sedan för att skapa en analysmodell.  
 
Fyra av respondenterna i uppsatsen svarade att de reflekterade över vad butiker använder sig av 
för påsar, dessa respondenter var framförallt de som handlade från dyrare varumärken. Solomon 
beskriver The standard learning hierarchy (Solomon 2013). Konsumenten har under denna 
process samlat kunskap kring ett objekt och sedan utvärderat denna kunskap till att skapa sig 
en attityd till objektet. De respondenter som handlade dyrare varumärken planerade i större grad 
sina inköp än de respondenter som främst shoppade fast fashion. Detta leder till att 
konsumenten planerar och skapar en positiv känsla kring ett objekt och om förväntningarna 
håller bidrar detta till en positiv attityd. Helhetsupplevelsen blir viktig och därav blir påsen en 
del i kundens positiva attityd om denna stärker bilden av varumärket. Dessa personer syns gärna 
med varumärket och respondenterna använde påsarna som inredning i hemmet eller visade upp 
påsarna på sociala medier.  
 
The Low involvment hierarchy innebär att konsumenten gör, känner sedan efter och reflekterar 
över sin handling. Under intervjuerna framkom att de respondenter som handlade fast fashion 
till högre grad impulsköper kläder. För dessa är det känslan till ett objekt som följs av en 
handling. Faktorer runt omkring blir inte bearbetade. Först efter köpet, utvärderar konsumenten 
upplevelsen. I handlingens stund har därför inte påsen någon större betydelse, utan först efter 
handlingen kan detta bidra till att skapa en attityd. De respondenter som handlade fast fashion 
sa själva att de blev positivt överraskade om de fick en finare påse, men annars reflekterarade 
de inte så mycket kring påsen. När det gäller The Low involvment Hierarchy blir påsen en 
biprodukt av köpet, som kan leda till positiva efterköpskänslor. På så sätt kan en positiv attityd 
gentemot ett företag skapas. Den positiva attityden kan leda till att kunden återbesöker butiken, 
vilket på sikt kan bidra till att kunden blir mer lojal mot butiken. Där av tror vi att KappAhls 
påse blir en positiv överraskning. Konsumenten förväntar sig en vit påse i plast, men får istället 
en färgglad och mönstrad påse. 
 
The expetiental learning hiearchy innebär att konsumenten ser ett objekt, tillexempel en påse, 
som fångar konsumentens uppmärksamhet och som kan leda till att denne besöker en butik. Här 
kan företag med hjälp av sin förpackningsdesign locka till sig konsumenten. En kund som ser 
en snygg påse skapar på så sett en positiv attityd gentemot företag utan att ha behövt besöka 
deras butik. Respondenterna var eniga om att KappAhls mönstrade påse drog till sig blicken 
och väckte ett intresse för påsen, vilket bidrar till en ökad positiv attityd gentemot företaget.  
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Påsar kan enligt vår analysmodell på så sätt påverka kunders känsla och attityd gentemot en 
butik eller ett varumärke. Samtliga respondenter känner sig som bättre eller viktigare kunder 
om de får en fin påse i butiken. Kundlojalitet bygger på tillit, åtagande samt tillfredställelse 
mellan kund och företag (Jumaev et al. 2012). För att en kund ska bli lojal krävs det idag att 
butiken ger sin kund något extra. De respondenter som handlar varumärken har högre krav på 
helhetsupplevelsen. Det krävs för företag att kundernas förväntningar infrias för att kunden ska 
bli nöjd och komma tillbaka. Under intervjuerna framkom det att påsen för dessa konsumenter 
är en av aspekterna som bedöms. Påsen ger konsumenterna ett mervärde. De konsumenter som 
främst handlar varumärken använder dessa påsar till inredning i hemmet eller visar upp dessa 
på sociala medier. Det ligger även en social prestige i dessa påsar. Därav kan en väl utvecklad 
påse skapa ett mervärde som på sikt bidrar till kundlojalitet.  
 
Respondenterna som handlade fast fashion hade lägre förväntningar av butiken de väljer att 
göra sitt inköp i. För dessa respondenter kan faktorer så som pris, mode och tillgänglighet vara 
av större vikt. Butiker som överraskar kunden med att ge något extra, tillexempel en finare påse, 
kan utmynna i en positiv upplevelse för kunden. Kunden får en positiv attityd till butiken, 
genom exempelvis en påse. Detta ser vi tydligt då samtliga respondenter hade en positiv attityd 
till KappAhls påse. Att kunden känner sig nöjd kan leda till att kunden prioriterar att besöka 
denna butik före andra butiker, och detta kan på sikt kan bidra till ökad kundlojalitet. 

6.2 Påsar & varumärken 
 
Klimchuck, Rosner och Krasovec (2012) skriver att ett varumärkes identitet är dess väsentliga 
komponenter så som färg och symboler. Och ett varumärkes identitet skapar en emotionell 
kontakt med kunden, vilket är ett måste för att en förpackningsdesign ska lyckas på marknaden. 
Detta kan vi se stämmer överens med vårt resultat då det under intervjuerna framkom att 
respondenternas attityder till påsar i stor grad styrs av varumärke. Respondenterna påstod att 
mycket av värdet sitter i påsens logga. Tillexempel Acne´s påse, den förknippade samtliga 
intervjupersoner med exklusivitet och lyx. Alla var överens om att Acne´s påse är en 
statussymbol. Precis som Klimchuck, Rosner och Krasovec (2012) skriver så identifierar ett 
varumärke en säljares gods eller service. Klimchuck, Rosner och Krasovec (2012) menar att 
bilden av varumärket skapas genom förpackningsdesignen, vilken också bygger relationen 
mellan kunden och produkten. Lojala kunder är engagerade kunder (Hernant & Botröm 2010) 
vilket stärker relationen mellan företaget och kunden via produkten som i detta fall kan vara en 
påse. Av de respondenterna vi intervjuat menar tre av åtta att de alltid reflekterade över vad 
butiker använder för påsar, tre reflekterade över det ibland och en inte alls. Under intervjuerna 
framkom det att samtliga respondenter upplever sig som bättre kunder om de får en fin påse i 
en butik. En fin påse gör att kunden känner sig mer viktig. Det är stor konkurrens på 
modemarkanden (Martelo-Landroques & Martin-Ruiz 2015) och därav kan faktorer så som 
förpackningsdesign, exempelvis en påse, få kunden att uppsöka en viss butik framför en annan. 
Kundlojalitet kan definieras som återkommande nyköp av en produkt/tjänst och det är viktigt 
att kunden känner att behov tillfredsställs (Hernant & Boström 2010). Om kunden uppsöker en 
butik för att de sett butikens påsar och skapat en positiv attityd gentemot dessa är det av stor 
vikt att butiken lever upp till kundens förväntningar. Blir kunden nöjd av det mervärde som 
påsen ger denne kan detta leda till nyköp vilket kan leda till en ökad kundlojalitet.  
 
En av kvinnorna vi intervjuat nämnde varumärket Odd Molly och varumärkets påsar, hon ansåg 
de arbetat tydligt med att varumärket, loggan och påsarna ska hänga ihop. Vid konsumtion i en 
Odd Molly butik får kunden en viss känsla. Precis som Borg och Gratzer (2013) skriver så dras 
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kunden till det som är välbekant för denne. Vid intervjuerna pratade respondenterna inte enbart 
om de företag vi valt att använda i vår uppsats, utan också om andra företag som de kom att 
tänka på.  Detta anser vi visar på att konsumenter idag är mycket medvetna om många olika 
aktörer på marknaden. Vilket styrks av vad Hanslin och Rindell (2014) men även av vad Dahlén 
(2002) uttryckt, de menar att kunder har många aktörer att välja på men också är kunder hos 
många olika företag. 
 
Bergström (2015) skriver att det är viktigt för varumärket att tillfredsställa det behov hos 
konsumenten företaget strävar efter att nå. Hagberg (2015) skriver att påsar från exklusiva 
butiker kan ses som en form av social prestige då många konsumenter bär påsar som dessa med 
stolthet. Detta stämmer bra överens med vad respondenterna delgivit i våra intervjuer, alla 
respondenter ser påsen som en statussymbol och reklampelare. Och flera av respondenterna 
påtalade att blicken oftast dras till en person som går runt med en fin påse på stan, framförallt 
om påsen kommer från en dyrare butik.  Handlin och Rindell (2014) menar att dyra varumärken 
visar vem kunden är eller vill vara och att det framförallt är yngre människor som handlar från 
dyra varumärken. I våra intervjuer har fyra av åtta kvinnor svarat att de gärna handlar dyrare 
varumärken. Kvinnorna vi intervjuat är yngre konsumenter i åldern 20–30 år.  
 
Dahlén (2002) skriver att studier visar att de faktorer som framförallt påverkar kundens val av 
produkter är varumärke, exponering, vana och variationsökning. Det vi kan se i vårt 
uppsatsresultat är att varumärke är något som påverkar kundens val av produkter, en av 
kvinnorna vi intervjuat pratade om Odd Molly.  Respondenten menade att handla varumärket 
blir lite av en livsstil. Ett företag som lyckas med att skapa en livsstil med sitt varumärke har 
ofta engagerade och lojala kunder, den viktigaste gruppen vid kundlojalitet (Hernant & Boström 
2010). Precis som Borg & Gratzer (2013) skriver så spelar varumärken en stor roll för företags 
framgång på marknaden. Dahlén (2002) skriver att relationsmarknadsföring är något som blir 
allt mer viktigt och därför gäller det för företag att utveckla en relation med kunden. Genom 
starka relationer skapas lojala kunder. De kvinnor vi intervjuat som brukade handla varumärket 
Acne var alla överens om att Acne´s påse var den snyggaste, då den bidrar till varumärkets 
helhetsupplevelse. Dessa kvinnor menade också att påsen gärna får agera inredningsdetalj i 
hemmet.  
 
Kumar och Reinartz (2016) menar att marknadsföring handlar om att skapa och kommunicera 
värde för kunden och för att bli ett framgångsrikt företag måste kundens uppfattade värde mätas. 
Att mäta kundens uppfattade värde för att få förståelse anser vi är viktigt för företag att göra, i 
vårt resultat menade respondenterna att ett så litet marknadsföringsverktyg som påsen kan ha 
en avgörande betydelse för vart de väljer att göra sitt inköp. Det är viktigt för företag att veta 
om detta och ha detta i åtanke. Detta stämmer även överens med vad Asch och Bowman (1994) 
skriver, att det är viktigt för företag att förstå nödvändiga framgångsfaktorer och ha resurser 
och förmåga att uppfylla dessa. Precis som Frankelius et al. (2015) skriver att marknadsföring 
handlar om att företag ska få en djupare förståelse för kunden. Hultén (2014) menar även han 
att det är viktigt att kunna sin kundbas, om man kan det är det inte speciellt svårt att hitta en 
grund för att på bästa sätt leva upp till kundens förväntningar. Vid våra intervjuer med 
kvinnorna kunde vi tydligt se att de har förväntningar på företag, respondenter som handlade 
dyrare varumärken förväntar sig en finare påse. 
 

6.3 Påsens attribut 
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Prone (1993) skriver att det finns växande bevis på att förpackningsdesign har en mycket 
starkare inverkan på försäljningen för ett företag än vad man tror. Vilket vi anser att vårt resultat 
svarar upp mot. Respondenterna menade att påsen är viktig för ett företags helhetsintryck. Om 
företaget ger ett bra helhetsintryck, är chansen att kunden gör återkommande nyköp större vilket 
kan leda till att kunden blir lojal mot butiken. En av kvinnorna menade också att det är lättare 
att komma ihåg att en butik finns i området om hon ser någon som går runt med en påse med 
varumärkets logga, vilket också kan gynna butiker som ligger lite mer undangömt. Precis som 
Prone (1993) skriver att förpackningsdesign har rollen som ett varumärkes främsta 
reklammeddelande ansåg de kvinnor vi intervjuat att påsen är en reklampelare. Hagberg (2015) 
skriver i sin artikel att reklam länge har varit en viktig aspekt när det kommer till påsar, att det 
är en form av representation för butiken. Vilket våra respondenter också påtalade.   
 
Av de kvinnor som vi intervjuat föredrog sju av åtta stycken att få en pappåse framför en 
plastpåse då en pappåse ger en lyxigare känsla, känns roligare och går att använda igen. Positiva 
efterköpskänslor och ett mervärde, exempel att kunden kan återanvända påsen, är faktorer som 
kan leda till att kunden känner att den får fler behov tillfredsställda än vid själva inköpstillfället, 
vilket ökar chansen för nyköp i butiken som på sikt kan leda till lojalitet. Prendergast, Wai & 
Leung (2001) beskriver i sin artikel en studie som är gjord i Japan, viken påvisar att 
konsumenter helst önskar att påsar ska vara tillverkade av papp. Studien visar också att det 
konsumenter tycker är viktigast med påsar är bekvämlighet, utseende, synligt varumärke, att de 
ska skydda innehållet, att de ska vara slitstarka samt helst tillverkade av papp. Resultatet från 
denna studie passar bra ihop med de svar vi fått från respondenterna i våra intervjuer. De 
tillfrågade kvinnorna i våra intervjuer menade på att det viktigaste hos påsar är utseendet och 
sedan kommer logga, färg, storlek, att påsen inte ska gå sönder för lätt samt vara bekväm att 
bära. Rundh (2009) skriver i sin artikel att text och grafik är två viktiga aspekter, detta stämmer 
också överens med de svar vi fått i våra intervjuer då Acne och Kappahl är de påsar som våra 
respondenter tyckte mest om. Både Acne´s och Kappahl´s påse är i färg och Kappahl´s påse är 
mönstrad. Det är framförallt påsens utseende som skapar mervärde för konsumenten. Hultén et 
al. (2008) skriver att det ur marknadsföringssynpunkt är viktigt att skapa en helhet som 
harmoniserar och därmed ger ett estetiskt intryck. Respondenterna var eniga om att KappAhl 
har lyckats med mönstret på sin påse, det blir inte för mycket, påsen blir där av estetiskt 
tilltalande. 
 
Flertalet respondenter sa att de har kvar påsar och använder till andra tillfällen. Att en påse kan 
användas vid fler tillfällen än vid inköpstillfället ökar spridningen av varumärket (Kotler et. al 
2010). Prendergast, Wai och Leung (2001) studie visar att det är större chans att en konsument 
återanvänder en påse i papp än en påse i plast, vilket samtliga respondenter är eniga om. 
 
Att ha en tydlig logga som är lätt att känna igen är viktigt (Feurst, 2002). Både H&Ms påse och 
Acnes påse har stora logotyper som syns tydligt och kommunicerar till omvärlden vart ifrån 
påsen kommer. Best of Brands påse har tre färger och en mindre logga. Denna påse upplevde 
respondenterna som otydligare i sitt budskap. Lundén och Svensson skriver att en logga enbart 
bör bestå av två färger för att vara tydlig, något som både H&M och Acne använt på sina påsar. 
 
Rod (1990) menar att en förpackning i fel färg kan leda till att konsumenter väljer att inte 
köpa varan. Detta stämmer till viss del med de svar vi fått i våra intervjuer. H&Ms påse ansåg 
flertalet respondenter hade fula färger och därmed var tråkig. De menade dock att påsen 
uppfyller sitt syfte, den röda H&M loggan syns tydligt och fungerar som reklampelare. Även 
Shou-Ting et al. (2014) skriver om hur färger ger kunden en känsla men också kan leda till köp. 
Respondenterna påtalade i våra intervjuer att det var viktigt att färgerna på påsen ”känns rätt”. 
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Kvinnorna fäste tidigt uppmärksamheten på Kappahl´s kampanjpåse, de påtalade att de tyckte 
att påsen hade fina färger. Att respondenterna reagerade på färg styrks av det Hultén (2014) 
säger, färger påverkar människan mer än vad vi tror. Även Wright (2008) hävdar att färger 
påverkar människan mer än vad vi tror. Dahlén och Lange (2003) skriver att objekt med färg 
drar till sig mer uppmärksamhet än objekt med mindre färg. Detta visar också resultatet i vår 
uppsats då de två påsar som drog till sig respondenternas uppmärksamhet och fick bäst omdöme 
var de med färg. Vidare menar Dahlén och Lange (2003) att människor lägger märke till objekt 
som skiljer sig från mängden, och att skapa kontraster på ett objekt kan vara effektivt. Detta 
visar KappAhls påse då det är den påse som sticker ut från mängden och vinner därav mycket 
uppmärksamhet bland respondenterna. 
 
Acnes påse är den påse som är störst och H&Ms påse var den som var minst. Dahlén och Lange 
(2003) skriver att större objekt drar till sig mer uppmärksamhet än mindre objekt, detta kan ha 
påverkat respondenterna i hur de upplevde påsarna. Acnes påse är större och kan därför 
uppfattas som mer viktig. Samtliga företag har använt sig av stora versaler på sina påsar, något 
som väcker mer uppmärksamhet än små versaler (ibid).  
 
Best of Brands påse är den påse där åsikterna går mest isär, ungefär hälften av 
intervjupersonerna tyckte att påsen tilltalade dem. När det kommer till färg så skiljer det sig åt 
från person till person, beroende på förutsättningar och olika bakgrund (Linnéuniversitetet 
2017). Detta understryker respondenternas svar om hur de uppfattade Best of Brands påse och 
dess färger på olika sätt. När det kommer till färgerna på Best of Brands påse menade en av 
kvinnorna att färgerna guld, vitt och svart borde göra att påsen känns exklusiv men istället bara 
känns rörig. Dahlén och Lange (2003) skriver att människan söker efter harmoni. Om 
människan uppfattar något som är fel försöker hjärnan reparera detta, men människan har kvar 
en känsla av att någonting inte stämmer. Flertalet respondenter påtalade att det är något som 
känns fel med Best of Brands påse men att de inte kan säga exakt vad det är som är fel. En 
respondent sa att det kan bero på färgerna, en annan respondent sa att det kan bero på att påsen 
känns för vanlig och en tredje respondent menade att loggan känns för liten. Påsen harmoniserar 
inte helt vilket gör att respondenterna upplever att något är fel. Om en kund inte känner sig 
tillfredsställd efter ett besök i butiken kan detta leda till att kunden vid nästa inköp väljer att 
besöka en annan butik.  
 
Wright (2008) har forskat kring ämnet färger vilket har resulterat i ett system med olika grupper. 
Grupp 1 är klara, känsliga och varma färger, grupp 2 är kalla och känsliga färger, grupp 3 är 
varma och intensiva färger och grupp 4 är starka, klara och intensiva färger. Vi anser att färgen 
på Acne´s påse är kall och känslig (ljusrosa), och detta stämmer bra ihop med vad Wright 
kommit fram till. Kalla och känsliga färger används ofta av företag som säljer lyxprodukter. 
Best of Brand´s påse anser vi är i starka, klara och intensiva färger (Svart, vitt och guld), vilket 
Wright menar passar företag som vill förmedla kvalitét och trygghet till kunden. Detta anser vi 
stämmer bra med Best of Brands, de vill som företag förmedla kvalité och trygghet. Färgerna 
på H&Ms påse är varma och intensiva (den röda loggan) vilket är färger som de flesta företag 
använder sig av världen över samt färger som lämpar sig för företag som redan är etablerade på 
marknaden enligt Wright. Kappahl´s påse anser vi mest ha klara, känsliga och varma färger, 
denna påse upplevde respondenterna som behaglig. 

7 Slutsats 

7.1 Påsens påverkan 
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Vi anser att det genom den litteratur och den teori vi använt samt det resultat vi fått fram finns 
ett samband.  
 
Vi kan dra slutsatsen att egenskaper hos en påse så som färger, mönster och logga måste 
harmonisera och ge ett estetiskt tilltalande utseende. Konsumenten känner sig som en bättre 
kund om denne får en fin påse vid köptillfället, detta bidrar till att kunden får en positiv attityd 
till butiken som på sikt kan resultera i kundlojalitet.  
 
Vårt resultat visar tydligt att påsen har olika betydelse för olika konsumenter, för vissa 
konsumenter betyder påsen mer och för andra mindre. Det är viktigt för kunden att påsens 
utseende är attraktivt. Men för att påsens utseende ska vara attraktivt framgick det i vårt resultat 
att påsen måste kännas genomtänkt och kommunicera ut värde till kunden. Det är också viktigt 
att påsen är hållbar samt att påsens storlek är rätt för ändamålet. En annan faktor som bidrar till 
en positiv attityd är påsens material. Värdet på en påse i papp ökar jämfört med en påse i plast 
visar vårt resultat. Detta då papp ses som ett mer exklusivt material och dessa påsar kan 
återanvänds i större utsträckning. Oavsett kundens attityd till påsar är det tydligt att en 
välarbetad påse från företagets sida ger kunden ett mervärde och positiva efterköpskänslor. 
Positiva efterköpskänslor är viktigt, då de kan leda till regelbundna nyköp. En kund som gör 
regelbundna nyinköp är en lojal kund. För företag är lojala kunder viktiga då de ger företaget 
en starkare position på marknaden. Det är viktigt att påsens olika attribut harmonierar för att 
påsen ska kännas välarbetad och ge mervärde.  
 
Vårt resultat har visat att mycket av påsens värde sitter i loggan på påsen. De personer som 
handlar vissa varumärken har en positiv attityd mot varumärket och vill gärna synas 
tillsammans med varumärket, de är lojala kunder till företaget. Dessa kunder tenderar enligt 
vårt resultat att i större utsträckning använda dessa påsar som inredningsdetalj i hemmet samt 
lägga ut bilder på sociala medier. Varumärket marknadsförs då inte enbart av företaget utan 
även av kunderna själva, vilket visar att företaget har engagerade och lojala kunder. Resultatet 
visar att dyrare varumärken har en konkurrensfördel då deras påsar ses som statussymboler.  
 
De flesta fast fashion företag använder sig av påsar i plast, men om företaget istället ger kunden 
en påse i papp upplever kunden ett mervärde. Samtliga respondenter som vi intervjuat i vårt 
resultat anser att KappAhls kampanjpåse sticker ut från mängden och att den känns lyxigare att 
få vid köptillfället än vad företagets vanliga plastpåse gör. Detta kan göra att kunden vid nästa 
inköpstillfälle väljer att besöka KappAhl framför en annan butik vilket på sikt också kan bidra 
till att kunden blir lojal mot varumärket.  
 
Påsen är sällan den avgörande faktorn för vart en kund väljer att göra sitt inköp. Däremot bidrar 
en välarbetad påse till ett positivt helhetsintryck av företaget. Detta påverkar i sin tur mervärdet 
kunden upplever, vilket kan ha stor betydelse till om kunden väljer att återbesöka butiken. De 
personer som handlar dyrare varumärken förväntar sig i större utsträckning en finare påse vid 
köptillfället. Påverkas kundens upplevelse av påsens egenskaper negativt kan detta leda till en 
förändrad attityd mot varumärket eller butiken, vilket kan bidra till att kunden vid nästa 
köptillfälle besöker en konkurrent. Och tvärtom, påverkas kundens upplevelse av påsens 
egenskaper positivt leder detta till en positiv attityd mot varumärket. En positiv attityd till 
företaget och dess påsar anser vi därav på sikt kan bidra till en lojalare kund. 
 

7.2 Förslag till framtida forskning 
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Att något så enkelt som ett företags påse kan leda till ett mervärde för kunden samt bidra till 
ökad kundlojalitet tycker vi är väldigt intressant. Då vi främst var intresserade av att undersöka 
konsumenters attityder till påsar, genomfördes undersökningen ur ett kundperspektiv. För 
framtida forskning hade det där av varit intressant att forska vidare om hur påsar används som 
marknadsföringsinstrument och värdeskapare ur ett företagsperspektiv. 
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9 Bilagor 

9.1 Intervjufrågor 
 
Berätta om dig själv! Din ålder, familj, bakgrund, vart du bor tillexempel… 
•  Studerar du och/eller arbetar du? Vad studerar du och/eller arbetar du med? 
•  Gillar du att shoppa? 
•  Berätta om ditt shoppingbeteende? Shoppar du ofta eller sällan, handlar du helst dyrt eller 

billigt, hur ser du på rabatter och rea? 
•  Handlar du helst i fysisk butik eller på internet? Varför? 
•  Vilka butiker handlar du mest i? 
•  Varför handlar du där? Handlar det om märkeslojalitet, kundsegment, produkter? 
•  Vad handlar du mest för produkter? 
•  Vad är viktigt för dig när du handlar i en butik? Är det tillexempel kundservice, utrymme, 

billigt/dyrt, varumärke, inredning, skyltning, ljus? 
•  Finns det fler faktorer än produkterna som gör att du tycker om att handla i en viss butik? 
•  Tänker du på vad olika företag använder för påsar? 
•  Kommer du ihåg några speciella påsar ett visst företag använder sig av? Berätta! 
•  Föredrar du en papperspåse eller plastpåse? Varför? 
•  Tänker du något på miljön när du handlar och får påsar av butiker? 
•  Upplever du att det har någon betydelse för vart du handlar? 
•  Hur upplever du att olika butiker använder olika påsar? Berätta! 
•  Har du sparat en påse någon gång? Varför och vilken butik? 
•  Skulle du betala lite extra för en fin påse? 
•  Vad tycker du om att även klädbutikerna skulle ta betalt för påsarna? 
•  Vad är det viktigaste för dig när du använder en påse? Ska den tillexempel vara 

greppvänlig, miljövänlig, inte gå sönder för lätt, fin, tydlig logga med var den kommer 
ifrån? 

 
 
 
•  Här är fyra påsar från fyra olika företag - berätta vad du associera med dessa! Material, 

utseende, typ av företag, upplevelser tillexempel. 
•  Vilken av dessa föredrar du och varför? 
•  Skulle du handla i en butik om du fick denna typ av påse framför en annan butik? 
•  En av påsarna kommer från en exklusivare butik, känner du att en sån påse skulle vara en 

statussymbol? Varför? 
•  Tror du att butiker skulle kunna skapa ett värde i att använda sig av en viss typ av påse? 

Varför? 
•  Skulle en påse kunna påverka dig till vilken butik du väljer att handla i? 
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