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FÖRORD  

1 INLEDNING 

Många olika saker bör tas i beaktande då ett företag marknadsför sina produkter och vill 

nå en viss konsumentgrupp. Företaget Delipap Oy önskade få information av konsu-

menternas åsikter om Vuokkoset intimhygienprodukter. Företagets och konsumentens 

bild av varumärket kan vara väldigt olika. För försäljningen är det idealt då åsikterna 

om varumärket möter varandra. 

Inom varumärken brukar man skilja på dess image, identitet och profil. Dessa tre be-

grepp är starkt sammankopplade. Med identitet avser man det företaget är, profil så som 

man vill bli uppfattad och image är den bild omvärlden har av företaget. Image kan vara 

allt från företagets markandsföring till produktsortimentet.  

En förpackning är något som innehåller, skyddar, hjälper till i logistiken, marknadsför 

och informerar om dess innehåll. Förpackningen är en stor del av marknadsföringen. 

Konsumenten hittar produkten med hjälp av förpackningen och förpackningen är en del 

av den image konsumenten har av produkten.  

 Delipap Oy 1.1

Delipap Oy är ett inhemskt företag som grundats år 1978. Produktsortimentet tillfreds-

ställer behovet av hygienprodukter för kunder i alla åldrar. Muminblöjor åt småbarn, 

intimhygienprodukter för unga och vuxna, amningsskydd för ammande mammor, in-

kontinensskydd för äldre konsumenter och t.o.m. hygienprodukter avsedda för husdjur. 

Allt som allt har Delipap sju stora varumärken varav Muminblöjorna, Vuokkoset intim-

hygienprodukter och Helmi produkter är de mest kända. Vuokkoset produkter har alla 

nyckelflaggs märke vilket betyder att produkterna är tillverkade i Finland. För Delipap 

är även miljövänlighet en viktig sak, de har bland annat biologiskt nedbrytbara produk-
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ter i sortimentet. Företaget verkar också utanför Finland. I Ryssland har Delipap ett eget 

försäljningskontor, företagets produkter säljs även i Australien, USA, Italien, Frankrike, 

Sverige, Norge, Kuwait, Korea, Danmark, England, Kanada, Lettland, Litauen och Est-

land. Företagets omsättning är ca 16 miljoner euro och är ännu idag familjeägt. (delip-

ap,2012,www) 

2 PROBLEMFORMULERING 

Enligt försäljningschefen Arita Lindblad har Vuokkosets förpackningar förändrats under 

våren och hösten 2011. Förändringar görs med några års mellanrum i syfte att förnya 

informationen på förpackningarna, t.ex. svanmärket på de nya förpackningarna. Svan-

märket beviljas åt produkter och tjänster som på bästa möjliga sätt har tagit i beaktande 

naturen och den hållbara utvecklingen, endast 20- 30 % av en viss grupps produkter har 

möjlighet att nå kraven för att erhålla märket. Märket på produkten berättar att den är ett 

av de bästa på marknaden med hänsyn till miljövänlighet. (svanmärket, 2012, www) 

Delipap oy har inte tidigare undersökt hur förpackningarna uppfattas av konsumenterna. 

På de nya förpackningarna har man tydligare tagit fram bilden av en blomma. Nu har 

alla förpackningar en stor blomma och Vuokkoset texten på samma plats, vilket skall se 

bra ut då produkterna är placerade bredvid varandra i hyllan. Även färgen har förstärkts 

och alla produkter har egna klara färger. En reklamtext om produktens hudvänlighet har 

också tillägts nedanför logon. Förpackningarna är designade av företaget tmi Taskurapu. 

Företaget har inte tidigare undersökt målgruppens åsikt om förpackningarna, vilket be-

tyder att företaget inte känner till målgruppens uppfattning om dem. 

I arbetet kommer jag att jämnföra företagets och konsumenternas bild av varumärket 

Vukkoset. Försäljningschefen Arita Lindblad önskar att resultatet av undersökningen 

hjälper företaget att se om förnyandet av förpackningarna har lyckats och ifall det finns 

en stor skillnad som borde bearbetas mellan image och profil. Resultaten skall förhopp-

ningsvis hjälpa företaget i den framtida marknadsföringen.  



8 

 

 

Figur 1 Gamla förpackningen till vänster, nya till höger. (Förpackningar,2012,www) (Vuokkoset,2012,www) 

  

3 SYFTE 

Syftet med examensarbetet är att jämföra Vuokkoset produkternas image med dess pro-

fil. Arbetet skall ta upp frågor om vad förpackningen skall kommunicera åt konsumen-

ten samt hur konsumenten upplever förpackningen. Jag försöker också hitta svar till 

hurdan effekt förpackningens egenskaper som typsnitt, färg och illustration har för kon-

sumenten. 

 Avgränsningar 3.1

Examensarbetet avgränsas till att undersöka kvinnor i 16- 30 års ålder, eftersom detta är 

den målgrupp som företaget är intresserad av. Undersökningen avgränsas även till att 

undersöka kvinnor i huvudstadsregionen på grund av att varumärkets synlighet varierar 

mycket runt om i landet. 
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4 METOD 

Med metod menar man tillvägagångssättet för att närma sig det ämne man skriver om 

och sättet hur ämnet kommer att behandlas. Metoden används för att besvara de frågor 

som finns i problemområdet för arbetet. Det finns både kvantitativa forskningsmetoder 

samt kvalitativa forskningsmetoder. (Bell & Bryman 2003, s. 40,85, 297) 

 Kvalitativ undersökning 4.1

Kvalitativa undersökningar är ett tolkande sätt att samla in data. Största skillnaden till 

kvantitativa undersökningar är, att kvalitativa metodet grundar sig på ord istället för 

siffror. Här strävar man efter att analysera djupare enskilda fall istället för att samla in 

ytligt data om en större antal fall. Man kan egentligen säga att med hjälp av en kvalitativ 

metod försöker man se på omgivningen ur informantens synvinkel. Då kommer man en 

aning djupare i undersökningen, jämfört med kvantitativa metoder.(Bryman&Bell, 

2005, s.297-298) 

Kvalitativa undersökningsmetoder kan delas in i olika typer av metoder. De allmännaste 

metoderna är deltagande observationer, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper samt in-

samling och analys av skriftliga källor.(Bryman& Bell, 2005, s.333-401) 

 Kvalitativa intervjuer 4.2

Intervju är en datainsamlingsmetod där man ställer frågor åt intervjupersonen. I kvalita-

tiva intervjuer brukar man låta intervjun flyta rätt fritt, detta på grund av att man bättre 

skall få en bild av vad som är viktigt för personen som intervjuas. Tanken med kvalita-

tiva intervjuer är att få djupledande svar. (Bryman & Bell, 2005, s.360-361) 

Bekvämlighetsurval innebär att urvalet av informanterna är lättillgängliga för forskaren. 

(Bryman & Bell, 2005,s.587). 
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Intervjuer kan delas in i strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. 

De två senare räknas som kvalitativa interjvumetoder. Ostrukturerade intervjuer påmin-

ner mycket ett fritt samtal. Här har intervjuaren endast vissa teman som bestämts före 

intervjun, men intervjun får flyta ganska fritt. Semistrukturerade intervjuer har specifika 

teman som man ställer frågor om. Detta brukar också kallas för intervjuguide. I semi-

strukturerade intervjuer brukar man följa rätt noggrant intervjuguiden men de intervju-

ade får fritt svara på frågan. Man kan även ställa följdfrågor som uppkommer efter sva-

ren. (Bryman & Bell, 2005,s. 360-363) 

 Tillvägagångssätt 4.3

I arbetet använde jag mig av kvalitativa intervjuer. Arbetet gick ut på att samla in data, 

sammanfatta data och att analysera data. Jag intervjuade företagets representant Kata-

rina Hanell den 16.5.2012 på Delipaps huvudkontor i Veikkola. Intervjun utfördes i ett 

mötesrum och hela intervjun bandades. Frågorna som ställdes var ur intervjuguiden i 

bilaga 1, med några tilläggsfrågor. Utmaningen var att få en bild av hur företaget ser sitt 

varumärke, åt vem de riktar varumärket och hur de vill att varumärket skall tolkas. Där-

efter intervjuade jag 15 personer enskilt under fem dagar i maj 2012. Här har jag använt 

bekvämlighetsurval som metod. Personerna behövde inte ha erfarenhet av varumärket 

från tidigare.  

Intervjuen gjordes individuellt med varje informant på grund av att ämnet är rätt käsligt 

och för att personerna inte skulle bli påverkade av varandras svar. Alla intervjuer be-

handlades anonymt. Intervjumaterialet bandades in och blir förstörd efter att arbetet bli-

vit klart. Frågorna som ställdes var ur intervjuguiden i bilaga 2.  

Efter intervjuen skall resultaten analyseras. I analysen kommer jag att jämföra testper-

sonernas svar med företagets svar. Utifrån analysen skall jag komma till en slutsats och 

ge förbättrings ideér åt företaget. 
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5 TEORI 

Runtom i världen känner vi till namn som Apple, Coca-Cola, BMW, Starbucks och kan 

inte undvika begreppet varumärke inom marknadsföring. Patent och registerstyrelsen 

beskriver varumärke som ett kännetecken som skiljer företagets varor och tjänster från 

motsvarande produkter på marknaden. Varumärket ger företaget ensamrätt till att an-

vända märket bland annat i marknadsföring, förpackningar, affärshandlingar. (Varu-

märke 2010, www)  

I teoridelen kommer jag att behandla teorier som är väsentliga med tanke på undersök-

ningen. Först behandlas teorier om varumärken och byggandet av dem, varumärkes 

image och profil samt konsumentinriktad varumärkesvärde, positionering och differen-

tiering. Till slut behandlas även förpackningar och visuell kommunikation. 

 Att bygga upp ett varumärke 5.1

Ett varumärke är det mervärde som kunden är villig att betala mera för jämfört med en 

annan produkt med samma användningsändamål, och det som skiljer sig från konkur-

renterna. Ett varumärke kan vara allt mellan en produkt, ett företag, en politiker, en id-

rottare till ett evenemang. (Dahlen&Lange,2003, s.192) 

Generiska produkter är något som behövs, medan varumärke är något man vill ha. Man 

kan egentligen säga att uppbyggandet av varumärken börjat i Finland redan i början av 

1800-talet då man brännmärkte renar för att skilja dem från grannens. Det första varu-

märket som registrerats har varit Sandemans logo från år 1877. (Laakso,1999,s. 39) 

(Hernberg Mervi,2011,s.17) 

Med byggandet av ett varumärke avses allt som stöder varumärket bland annat mark-

nadsföring som är inriktad till varumärket, förpackning och logotyp. I dagens värld är 

många varumärken företagens viktigaste tillgång, till exempel Angry Birds för företaget 

ROVIO. (Laakso,1999,s.20-25) 
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Ett varumärke har inte endast ett kundvärde utan även ett finansiellt värde som kan mä-

tas. Världens dyraste varumärke har redan i många år varit läskedrycket Coca-Cola. 

(världens dyraste brand,www,2009) 

Varumärken som blivit succé har alla oftast en gemensam faktor, de har varit först inom 

sin bransch. Varumärket kan ses ur väldigt olika perspektiv om man jämför med företa-

get och konsumenten. För konsumenten kan varumärket ge funktionella, emotionella 

och självuttryckande fördelar. Funktionella fördelar kan vara till exempel en bil som 

man kommer snabbare med till jobbet. Samma bil kan även ha emotionella fördelar, 

konsumenten kan känna att bilen är trygg och säker. Självuttryckande fördelar kan vara 

till exempel en dyr bil som ger status åt konsumenten. (Laakso,1999, s.20-43) 

 

 Varumärkets identitet, image och profil 5.2

Då man talar om varumärken brukar man dela begreppet i tre olika delar. Identitet, 

image och profil. (varumärkets delar, www, 1998) 

De tre begreppen har egna betydelser inom tolkning av varumärken. Identitet är det pro-

dukten är i verkligheten. Identiteten kan ses från fyra olika perspektiv; Som en produkt 

vars tonvikt ligger på kvaliteten, som ett attribut genom de materiella egenskaperna, el-

ler som organisation vilket framhävar varumärkets värderingar till exempel om varu-

märket är lokalt eller globalt. Det tredje perspektivet, person är den relation som föds 

mellan varumärket och kunden, det som ger varumärket en personlighet som till exem-

pel tuff eller trygg. Fjärde perspektivet, symbol eller logotyp är till exempel McDonalds 

logo som väcker starka associationer. Varumärkets identitet borde vara med i allt som 

företaget gör, från anställdas beteende till förpackningarnas utseende. (varumärketspro-

fil,2010,www) 

Varumärkes image är hur andra, det vill säga oftast konsumenter uppfattar varumärket. 

Image är inget man kan ha utan detta är något som uppstår i kundernas medvetande, en 
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association i hjärnan. Imagen kan vara motstridig med profilen och identiteten men den 

kan även påverkas. Det gäller att känna sina kunder och målgrupper, och att ärligt 

lyssna och kommunicera med omvärlden. (varumärkesprofil,2010,www) 

Med profil avses hur företaget vill att varumärket skall uppfattas. Marknadsföringen 

görs oftast ur denna synvinkel. Här hör företagets mål och visioner, det vill säga vad vi 

vill och tror om varumärket. (varumärkesprofil,2010,www) 

 Dessa tre begrepp bör vara så nära varandra som möjligt för att kundernas bild av pro-

dukten kunde vara nära företagets och verkligheten. Marknadsföringsspecialisten Keller 

betonar att företag som lyckats med att skapa en stark varumärkes image har även lyck-

ats med att skapa starka och unika associationer till varumärket. (varumärkesprofil, 

2010, www)  

 

 

 

 

 Konsumentinriktat varumärkesvärde 5.3

Enligt marknadsföringsprofessorn Kevin Lane Keller kan ett varumärkesvärde uppstå 

endast då kunden upplever en skillnad mellan en produkt med varumärke och en gene-

risk produkt. En generisk produkt är något som säljs under produktnamnet i stället för 

att ha produkten under ett varumärke. Exempel på detta är om du köper Cola från buti-

ken istället för att köpa Coca-Cola. (Generisk produkt, www,2012) 

A 
Figur 2 En ideal situation då image, identitet och profil skulle 

vara i jämvikt (skribentens egen modell) 
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Marknadsföringen har en stor inverkan på hur varumärket tolkas. Kellers teori grundar 

sig på tre delar, varumärkeskännedom, särskiljande effekt och marknadsföringsåtgärder. 

Trots att marknadsföringen inverkar mycket på tankarna om varumärket har även kän-

nedomen om varumärket en stor betydelse. Konsumenten kan ha negativa eller positiva 

tankar om varumärket redan från tidigare. (Uggla, 2003, s.97-98) 

 Enligt Keller är avgörande faktorer styrkan, favoriserande och unikheten hos associat-

ionerna. Associationernas styrka beror på hur bra informationen omkring varumärket 

har förmedlats. Marknadskommunikationen skall vara tydlig och logisk över tiden. In-

formationen måste också vara relevant för konsumenten. Favoriserade associationer är 

sådana som är önskevärda och uppskattade enligt konsumenten. Dessa associationer be-

ror både på vad varumärket levererar och marknadskommunikationen. Unikhet hos as-

sociationer uppstår då associationerna skiljer sig från andra varumärken på marknaden. 

Associering till egen livsstil påverkar även starkt. Det Keller menar är att styrkan hos 

varumärken är funktionen av vad konsumenten har upplevt och satt i minnet om varu-

märket. Associationstyperna kan delas in två, produktrelaterade associationer och icke-

produktrelaterade associationer. Icke-produktrelaterade associationer kan vara till ex-

empel pris, känslor och upplevelser, det vill säga sådana associationer som kan påverka 

inköpsprocessen, konsumentbeteendet och upplevelsen av varumärket, men inte i pro-

duktens funktioner. Produktrelaterade associationerna är oftast kopplade till funktionella 

egenskaper men de kan trots allt också ha påverkan på upplevelsen av varumärket. Man 

kan säga att ju positivare associationer konsumenten har av varumärket, desto positivare 

är även attityden för den. (Uggla, 2003, s.97-111) 

 

 Positionering och differentiering 5.4

Begreppet positionering blev kännt på 1970 talet av Al Ries och Jack Trout. Positioner-

ing handlar om att väcka associationer hos konsumenten som skiljer varumärket från 

konkurrenternas. Det räcker inte att välja rätt målgrupp utan man måste även kunna er-
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bjuda konsumenterna en fördel. Det gäller också att hitta luckor i marknaden som kon-

kurrenter inte ännu hunnit till. (Laakso, 1999,s.137) 

Då konsumenten hör namnet på varumärket och därefter kan berätta egenskaper eller 

fördelar som särskiljer varumärket från konkurrenterna har positioneringen varit lyckad. 

Man måste komma ihåg att konsumenterna kan säga det ena och göra det andra. Det är 

viktigt att känna igen konsumenternas verkliga köpmotiv. Konsumenten skall lätt känna 

igen namn, förpackning, reklam och slogans. 

Under positioneringsprocessen bör man kunna svara på fyra följande frågor: Varför har 

varumärket en fördel för konsumenten? Åt vem är varumärket riktad? När kan varumär-

ket användas och hur kan det beskrivas? Mot vem skall varumärket positionera sig? 

(Laakso, 1999, s.137-148)  

Larry Light har beskrivit i en pyramid om positioneringens resultat. Pyramiden har fem 

nivåer.   
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Figur 3 Larry Lights positionerings pyramid översatt till svenska(Apéria&Back, 2004, s.102) 

Grunden av pyramiden utgörs av utmärkande egenskaper, det som gör varumärket unikt 

och speciellt för de lojala kunderna. Här kan man fråga sig, vilka tre egenskaper är de 

mest viktigaste hos varumärket? Andra steget i pyramiden är funktionella fördelar, här 

skall man fundera på vilka funktionella egenskaper skulle de mest lojala kunderna upp-

skatta för varje utmärkande egenskap. Tredje steget, emotionell belöning tar upp frågor 

om att varje funktionell fördel också skall kunna föreställas. Det räcker inte för konsu-

menten att produkten är trygg, de vill även känna tryggheten då produkten används.  

Näst sista steget i pyramiden är kundvärdet, här beskrivs lojala kunder. Hur kunderna 

beskriver sig själv. Femte och sista steget i pyramiden är personlighet, här beskrivs 

brandets personlighet med tre ord. (Apéria&Back, 2004, s. 101-103) 

Enligt Philip Kotler finns det flera olika positioneringsmöjligheter, bland annat egen-

skaper, användning, pris, konkurrenter och produktkategori. Även namn, logotyp och 

förpackning kan påverka positioneringen. Varumärkesnamnet kan ha stor betydelse då 

det gäller hurdana associationer konsumenten får av produkten. Oftast är det viktigt att 

namnen på varumärken lätt kan uttalas. I positioneringen är det trots allt viktigt att nam-

net kan associeras till något positivt och inte ha några motstridiga associationer som as-

socierar till något negativt. (Dahlen&Lange, 2003, s.256-261) 

Personlighet 

Kundvärdet 

Emotionell belöning 

Funktionella fördelar 

Utmärkande egenskaper 
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Med differentiering avses en process för att skilja sig från konkurrenter och på detta vis 

frigöra sig till att fritt prissätta varumärket. Det som gör varumärket unikt. Enligt Philip 

Kotler är differentiering första steget i positioneringen. Han skiljer på fem olika typer av 

differentiering: Produktdifferentiering, där man satsar på varumärkets fysiska egenskap-

er. Kanaldifferentiering, hur man når kunder med bättre distributionskanaler. Personal-

differentiering, konkurrensfördelar med hjälp av utbildad personal. Imagedifferentie-

ring, man bygger ett varumärke som ger mervärde åt kunder. Här kan slogans, symboler 

och liknande ha stor betydelse. (Differentiering, 2006, www) 

 

 Förpackningarnas betydelse som konkurrensmedel 5.5

Förpackningarna innehåller massor av information för konsumenten. Inom marknadsfö-

ringen är förpackningen viktig för igenkännandet av produkten. På detta sätt utgör för-

packningen en stor del av produktens image. Förpackningens stil förmedlar en bild av 

själva produkten för en konsument som aldrig tidigare använt produkten. Med stil me-

nas form, storlek, färg, material, text, typografi. Förpackningen borde alltid stå i samma 

linje med produkten. Den får inte ge ett felaktigt intryck av dess innehåll. En väl desig-

nad förpackning uppmanar oss att ta hem den och öppna den. (Järvi-Kääriäinen, 2007, 

s.11)  

I boken Toimiva Pakkaus av Terhen Järvi-Kääriäinen betonar man att i dagens värld har 

alla bra produkter, det behövs något mer för att stå ut ur massan. Konsumenten bildar 

sig en uppfattning om förpackningen på några sekunder, även om användningen av för-

packningens innehåll kan räcka i månader då man räknar med tiden mellan köpbeslutet 

och tiden då man blir av med förpackningen. Då konsumenten tänker på ett varumärke, 

är det ofta förpackningen som de tänker på, till exempel då man tänker på coca-cola as-

socierar man till flaskans utseende. En bra förpackningsdesign ger företagen en möjlig-

het att förlänga upplevelsen av brandet. Förpackningar är en av de få 

marknadskommunikationsmedel som kan beröra människans alla sinnen.  
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Figur 4 Vad konsumenterna kräver av en förpackning för ett starkt brandupplevelse (Järvi-Kääriäinen& Ollila, 

2007,s.38) 

 

Förpackningen uttrycker sitt budskap ända från affären till hemmet. Gällande 

förpackningsdesign borde man komma ihåg att den skall både se bra ut men också 

fungera bra med att skydda och transportera produkten. Nuförtiden har 

förpackningarnas funktioner även en stor betydelse. Är det möjligt att öppna och stänga 

förpackningen flera gånger, är förpackningen naturvänlig och kan den möjligtvis 

återanvändas.  (Järvi-Kääriäinen& Ollila,2007,s.38)  

Oftast väljer konsumenten en ny produkt med basen av förpackningen. Även om valet 

inte är medvetet så väljs den ofta på basen av färg, form eller någon annan visuell 

egenskap. Sist och slutligen köper kunden inte förpackningen utan produkten som 

förpackningen innehåller. Därför är det enormt viktigt att förpackningen följer samma 

löften som produkten skall ge åt konsumenten. En förpackning som skiljer sig från 
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konkurrenterna har troligen större chans att hamna i kundens varukorg i 

affären.(Dahlén&Lange,2003, s.265-266) 

 

 Visuell kommunikation 5.6

Visuell kommunikation har att göra med allt från färg, bilder, typografier och former. 

Alla dessa egenskaper förmedlar någon slags information till våra hjärnor och väcker 

uppmärksamhet och tankar. Kort sagt kan man säga att det handlar om vad vi ser om-

kring oss, det vill säga allt visuellt som kommunicerar med oss. (Visuell kommunikat-

ion, 2012,www) 

Designen på ett varumärke kan vara en viktig del i differentieringen. Det sägs att 80 

procent av hjärnan är aktiv till att känna igen visuell stimuli. Då det gäller visuell kom-

munikation är varumärkets logotyp effektivare än själva namnet på varumärket. För att 

varumärkets logo skall vara effektiv måste den vara lätt igenkändbar, väcka positiva 

tankar och associera viktiga saker om varumärket. Logotypen skall vara unik men ändå 

enkel att tolka. Logotyper kan vara varumärkets namn skrivet med en viss stil eller en 

symbol som inte har något gemensamt med varumärkesnamnet som till exempel Mer-

cedes stjärna. För att logotypen skall väcka positiva tankar hos konsumenten måste den 

först väcka intresse, vilket betyder att logotypen inte får vara för enkel. (Dah-

lén&Lange,2003,s.261-265) 

Bokstäver kan väcka olika slags känslor hos mänskan. Enligt Bo Bergström i boken Ef-

fektiv visuell kommunikation har varje bokstav sin egen karaktär som till exempel bok-

staven A står för början och Ö för slutet. Endast 29 tecken, det vill säga bokstäver kan 

formas till tusentals ord som kommunicerar olika saker för oss. Det har även gjort 

undersökningar om att vit text mot mörk botten är betydligt svårare att läsa en svart text 

mot vit botten. (Bergström&Carlsson, 2007, s.120-122) 
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Färger kan delas in i funktionella och icke funktionella färger. Skillnaden mellan dessa 

är den att funktionella färger hjälper att förstärka produktens fysiska  och kommunika-

tiva egenskaper medan icke funktionella färger endast ger en kosmetisk tillägg att för-

föra mänskan. Den funktionella färgen skall användas till att attrahera, skapa stämning, 

informera, strukturera och pedagogisera. Blåa färgen väcker känslor på friskhet hos 

mänskor, röd spänning och grön lugnhet och stillhet. Olika produkter och förpackningar 

brukar också informera genom färger, skillnaden mellan produkterna i sortimenten bru-

kar till exempel skiljas åt med olika färgers förpackningar. (Dahlén&Lange, 2003, s. 

261,325)  

6 UNDERSÖKNING 

I detta kapitel som handlar om undersökningarna, tar jag först fram vad Delipap OY:s 

representant Katarina Hanell svarade i intervjun om varumärket Vuokkoset. Därefter 

sammanfattar jag svaren av konsument intervjuerna. Sedan jämför jag intervjusvaren 

mellan företaget och konsumenterna, vad var lika och vad skilde sig från varandra samt 

orsaker till skillnader. Till slut ger jag även förslag till vad man kunde göra för att ännu 

bättre tillfredställa kundernas behov. 

 

 Företags intervju- Varumärkets Profil 6.1

Frågorna om företagets profil besvarades av Delipap Oy:s försäljningsmanager Katarina 

Hanell som arbetat i företaget i fem år. Hon specialicerar sig på marknadsföringen och 

exporten i företaget. 

Frågan om varför företaget är verksam på intimhygienbranschen var inhemskheten det 

allra viktigaste enligt Hanell. Företaget har en känsla av att de har även ett samhälleligt 

ansvar med att ha all verksamhet i Finland. 
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1. ”Why are you in business?” 

KH: ” Vi vill fortfarande erbjuda ett finskt alternativ och finsk produktion inom denhär branschen.” … 

familjen och egarna upprätthåller ju inte verksamheten för att det skulle vara super lukrativt och göra dem 

rika utan delvis för att man känner ett samhälleligt ansvar för att det skall finnas produktion i Finland.” 

Då vi ledde samtalet in på skillnader till konkurrenter betonar Hanell även här inhemsk-

heten som och dess betydelse för användaren men även produktegenskaperna hudvän-

ligt och miljöansvarsfullt som konkurrenterna inte har att erbjuda. 

2. Vad gör er unika? Vad kan kunden få av er som de inte kan få någon annanstans? 

KH: ...”Inhemskheten är en enormt viktig del, våra stora internationella konkurrenter kan köpa och fixa 

och ordna, men inhemska kan dom inte bli… Vi nischar oss med rena råvaror och sen även väldigt mycke 

miljöansvar”…”Allt i vårt sätt att producera och tillverkningsmetoder är väldigt genomtänkt.” 

…”om man köper våra produkter så kan man vara säker på att det är närproducerat och det är ansvarsfullt 

producerat.” 

Då vi diskuterar om konkurrenter, som i detta fall är rätt stora internationella företag 

kommer det fram att vissa egenskaper är unika för Vuokkoset varumärket. Varumärket 

har ett skillt produktsortiment på bionedbrytbara produkter vilket ingen av konkurren-

terna har. Företaget arbetar miljöansvarfullt då det gäller alla produkter och produktion-

en. Hudvänligheten är viktig för att produkterna skall passa alla användare. 

3. Vad har ni som era kunder skulle vara villiga att betala ”extra” för? 

 

KH: ”Det är en en gång inhemskheten, och vi använder ju sådana råvaror som inte skall irritera hyn, och 

så lite plast som möjligt, rena råvaror helt enkelt.” 

 

4. Med vilka adjektiv skulle du beskriva varumärket? 
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KH: ”Det som vi säger mycket är pålitliga, hudvänliga och miljömässigt ansvarsfulla.” 

I fråga om målgrupp betonar Hanell att produkterna är för alla kvinnor. Kärnmålgrupp-

en som företaget försöker locka är kvinnor i 12-18 års ålder. Tanken bakom denna po-

sitionering är att locka kunder så tidigt som möjligt och skapa lojalitet hos kunder. 

5. Vilken är er målmarknad? 

KH: ”Kärnmålgruppen är ju flickor i 12-18 års ålder”...”Det är då vi försöker locka och nappa, så att de 

från början skall lära sig att använda Vuokkoset och förstå vad domdär värderingarna är. Så att dom sedan 

hålls som våra lojala användare. ” 

”… det kanske inte syns, men vi jobbar jätte mycket med skolorna och de här Demi läsarna. Vi försöker 

just nå de för vi tror ju att det här är en sån produktgrupp att när man vänjer sig vid att använda och är 

nöjd med så fortsätter man och använder den, att man byter liksom inte, man står liksom inte där som 40 

åring och funderar vilket märke man nu skall välja.” 

 Då jag frågar vad företaget vill erbjuda åt kosumenten berättar Hanell om begreppet 

Lohas för mig. Lohas konsumenter, Life style of health and sustainability. Tanken är att 

kunden skall få även en emotionell och etisk mervärde med att köpa produkten. Genom 

att köpa naturvänligt och inhemskt gör man ett bättre val åt naturen och tryggar in-

hemska arbetsplatser. 

6. Vad erbjuder ni era kunder? 

KH: ”Vi erbjuder dendär känslan att man gör något bra, vi har sagt att det är domhär Lohas mänskorna 

som vi fokuserar på. Det går ut på att man får en bra känsla av att konsumera. ”…” I motsats till det här 

att det är bara denhär ena produkten så erbjuder vi just dendär känslan av att hej jag vill bidra med något 

bra, jag gör något bra när jag köper det här.”…” 

…”Det har testats att hur mycket av finländare är så kallde Lohas mänskor, så ungefär 50 % av finländare 

är någon form av Lohas…”så finns det ju nog alltid sådana som inte alls bryr sig och till och med sådana-

här anti Lohas konsumenter som är riktigt emot denhär trenden, men det är under 10 % av finländarna.”. 
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7. I en sats vad lovar ni era kunder? 

 

KH:” Inhemska, hudvänliga och miljömässigt ansvarsfulla produkter för alla kvinnor.” 

Då jag leder samtalet till förpackningar berättar Hanell att förpackningsfärgerna är en 

balans mellan historia, tradition och moderninsering. Även lojala kunder måste hitta 

produkten fast man förnyar sig. Blomman är ny på de nuvarande förpackningarna.  

8. Vad vill ni förmedla åt kunden med varumärkets färgval? Finns det en orsak till att 

varumärket har dessa färger? 

KH: ”Det är egentligen att hitta en bra balans mellan historia, tradition och förnyelse och trend. Även 

lojala kunder måste hitta produkten fast man förnyar sig, för dom är ju också viktiga.”…” Det finns en 

lång historia till att gula Vuokkoset har varit gul och rosa Vuokkoset har varit rosa.” 

 ” Det är faktiskt ett ganska stort jobb med förpackningarna för att hitta rätta kontraster med rött och gult 

till exempel. Färgerna måste vara i balans. …”Vi vill att färgerna skall vara frescha”... Färgerna berättar 

också om produkternas skillnader med varandra. ” 

Jag frågar av Hanell vad hon tycker att konsumenten först borde se på då hon tittar på 

produkten. 

KH: ”Jag skulle nog säga att Vuokkoset logon, joo, och därefter certifikats märken. Det tycker jag, dom 

två sakerna.” 

Jag berättar åt Hanell att varumärkets namn väckt rätt mycker negativa tankar hos kon-

sumenterna. Hon visste inte direkt historien bakom namnet men den har använts i tiotals 

år och det vågar företaget inte ändra på. Företaget vågar helt enkelt inte ta risken med 

att ändra på varumärkets namn. 

9. Finns det en historia bakom varumärkesnamnet? 
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KH:”Namnet är ju tantigt.”... ”Det finns historia över det, Vuokkoset har brand kännedom och det går helt 

enkelt inte att ändra på det.”... ”I finland är det ju en styrka med ett finländskt namn”. 

…” att bygga upp ett helt nytt brand med våra resurser är väldigt svårt.”…”Vi har diskuterat det, och det 

går inte att ändra på, då skulle vi förlora allt.” 

Jag frågar ifall företaget har något utmärkande som skiljer sig från konkurrenterna. Ha-

nell berättar om certifikaten som deras varumärken har, svan- och flaggmärken. Svan-

märket är nytt på förpackningarna. Företaget har även biologisktnedbrytbara- och allergi 

produkter som ingen av konkurrenterna erbjuder. 

10. Är företagets image utmärkande för något speciellt, hur skiljer ni er från era konkur-

renter? 

KH: ” Jämfört med våra konkurrenter så är vi ju inhemska, vi kämpar ju mot sånhäna multinationella jät-

tarn här”... ”vi har ju bevisligen domhär certifikaten, vi vill liksom inte bara säga att vi tar ansvar för natu-

ren utan vi vill faktist bevisa det.” 

…” Vi skiljer ju oss från våra konkurrenter med att vi är mindre, det är ju också en resursfråga. Vi är ju 

ett inhemskt familjeföretag.”…”förutom domhär basprodukterna så erbjuder vi ju faktist ett alternativ 

som är allergi och astmamärkt.” 

Företagets logo har ett blått båtten och Vuokkoset skrivet med vit text. Logon förnyades 

precis före Hanell började sitt arbete på Delipap, så hon har inte själv varit med i skap-

andet av logon.  

  

Figur 5 Vuokkoset logo (Vuokkoset,2012,www) 

11. Är ni nöjda med varumärkets logo, stöder den företagets stil och vision? 
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KH: ” Nog är jag ganska nöjd, det förnyades just precis jag kom till bolaget”... ”Den blåa färgen är lite 

som finlandsflagga och så är det ju lite fart på den också.” 

…”förut var logon på olika ställen i alla förpackningar och med olika färger, så med den har vi nog kom-

mit en bra steg framåt.”…”Texten och stilen har bevarat sin ursprungliga stil och font. Den ser jag just nu 

inte någon behov att ändra på.” 

Hanell har tidigare nämnt att företaget marknadsför i tidningar och på deras nätsidor. Då 

jag frågar om företaget har någon slogan som de använder i marknadsföringen berättar 

Hanell om en slogan på finska som har två olika varianter. 

12. Har ni någon slogan eller andra argument som kommer fram i varumärkets mark-

nadsföring? Vad är dess viktigaste budskap? 

KH: ”Alltså slogan använder vi suomalaista naisenergiaa.”...”Ibland använder vi med sen suomalaista 

naisenergiaa, suomalaisille naisille.” 

Till slut frågar jag om företaget har någon image identifier som särskiljer dem från kon-

kurrenterna. Som till exempel Nike har deras logo. För Delipap är certifikaten om in-

hemsket och miljöansvarsfullhet enormt viktiga.  Märken berättar om varumärkets vik-

tigaste egenskaper. 

13. Använder ni er av någon image identifier? Något som särskiljer er från konkurren-

terna. 

 

KH: ”Joo no det är ju just domhär våra certifikat på förpackningarna”...”Joo nog har vi alla domhär mär-

kena, på korterna har vi ju brandet bara men hemsidan och reklam.” 

Då jag frågar om produkternas marknadsföring och kommenterar att en stor del av per-

sonerna i konsument intervjuerna inte kännde igen varumärket och frågade ifall produk-

ten alls marknadsfördes berättade Hanell att möjligheterna till marknadsföring är be-

gränsade på grund av de höga kostnaderna. Företaget satsar i marknadsföringen på 

skolsamarbeten, reklam i ungdomstidningar och mässor.  
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KH: ”Det är helt enkelt en resursfråga, vi har helt enkelt inte så mycket pengar att använda. Vi måste ju 

nog välja hur vi gör det.”…”om man får lillfingret och mänskor hittar till våra nätsidor så där berättar vi 

ju hemskt mycket.” 

… ”vi måste ju utgå ifrån att kunden hittar i butik och sen förstås genom andra budskap förståss, vi har ju 

först fram domhär budskapen nu aktivt bara i ungefär tre år…så småningom växer det ju fram. Det hän-

der ju inte på ett ögonblick, och ju mindre resurser man har, desto längre tid tar det.” 

6.1.1 Sammanfattning 

Vi kan säga att företaget Delipap är på marknaden för att erbjuda kosumenten ett in-

hemskt alternativ för intimhygienprodukter. De skiljer sig från sina konkurrenter med 

att all verksamhet från produktion till förpackning är miljömässigt ansvarsfullt. Produk-

terna är alltså miljö-, och hudvänliga och finländska. Dessa egenskaper önskar företaget 

att kosumenterna uppskattar. Förpackningens design stöder dessa egenskaper med dess 

logo som påminner om inhemskheten och svan- och flaggmärken. Företaget önskar att 

logon och märken är den första konsumenten lägger märket på i produkten. Målgruppen 

för produkterna som Hanell beskriver som pålitliga, miljömässigt ansvarsfulla och hud-

vänliga är kvinnor i 12- 18 års ålder. Marknadsföringen för varumärket är fokuserat på 

just denna kärnmålgrupp. 

På grund av varumärkets långa historia och företagets måttliga resurser har företaget 

inte vågat göra extrema ändringar på förpackningarnas utseende eller varumärkets 

namn. Små ändringar som bland annat färg, bild och certifikat har företaget ändrat på 

med några års mellanrum. De senaste ändringarna har varit på förpackningarnas färger 

och ett nytt certifikat, svanmärket. 

 Konsument intervju- Varumärkets image 6.2

I konsument intervjuerna intervjuade jag 15 stycken kvinnor inom huvudstadsregionen i 

åldern 16-30 år. Personerna fick se på 4 st Vuokkoset förpackningar och första sidan på 

varumärkets hemsidor. 
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Figur 6 Vuokkoset produkterna som visades åt intervju personerna (Vuokkoset, 2012, www) 

Under alla intervjuer får personen först se på alla de fyra Vuokkoset slim förpackning-

arna. Frågan om adjetiv som besrkiver varumärket berättar ganska långt vad i förpack-

ningen mänskorna först lagt märke till. Adjektivet färggrann kommer fram i nästan alla 

intervjuer. Nästan alla adjektiv som kommer upp är positiva. 

1. Med vilka adjektiv skulle du beskriva varumärket? 

K1:” Färggrann, lågmäld, inhemsk, trygg.” 

K:11 ”Färggrann, vanlig, ren” 

Även avvikande svar uppkommer som till exempel följande. 

K5: ”Färglös, gammalmodig.” 

Andra frågan gällde helhetsintrycket av text, bild och font. En del beskrev fonten som 

enkel men kanske lite gammalmodig och tråkig. Största delen tyckte att helheten av de 

visuella egenskaperna passade bra ihop med varandra. 

2. Vilket helhetsintryck får du av kombinationen text, bild och fonter? 

K6: ”Gammalmodigt font men trots allt ganska simpel helhet. Väcker ganska neutrala tankar, inte bra 

men inte dåligt.” 
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K15: ”Typsnittet är en aning tråkigt, men ett stort plus för produktens miljövänlighet som förts fram 

tydligt med stora märken på förpackningen. Blomman är helt okei men kunde vara något mer mo-

dernt.” 

Frågan om förpackningarnas färger väckte starka känslor. Största delen av informanter-

na blev förtjusta i färgerna men för vissa var färgen för flickaktiga. Flesta av personerna 

tyckte att färgerna var bra och informerade om produkternas olikheter och egenskaper. 

Färgerna var även starkt det första som personerna märke då de såg produkterna.  

 

3. Vad försöker man kommunicera med färgvalen? Väcker färgen några 

känslor för dig? 

K2: ”Alltså domhär färgerna, jag skulle kunna köpa produkten bara på grund av denhär rosa färgen.”… 

Alltså färgen berättar ju helt tydligt också hur produkterna skiljer sig från varandra, den där lila förpack-

ningen är ju helt tydligt nattbinda.” 

K9: ”Frescha, informerar om produkternas egenskaper och skiljer från varandra.” 

Det uppstod även negativa tankar då färgerna diskuterades. För vissa kvinnor tappade 

varumärket trovärdighet med färgen. 

K5: ”Lite för karkkipurkka för mig, jag tycker produkten tappar sin trovärdighet då färgerna ser ut som 

produkter för 10 åriga.”…Speciellt dendär gula färgen är verkligen hemsk, alldeles för ljus.” 

Då jag frågade om de visuella egenskaperna fick fonten mäst negativa reaktioner. Den 

påminde största delen om inhemskhet och trygghet. Vissa tyckte att fonten var tråkig, 

simpel och skulle fungera bättre med stora bokstäver. 

4. Vad tror du sändaren vill förmedla med denna stil/font? 

K13: ”Tydlighet och enkelhet, men ärligt sagt är fonten ganska gammalmodig.” 
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K3: ”Fonten är okej, trygg och passar bra med inhemska bilden”…”jag gillar den men på något sätt tyck-

er jag den är lite omodern, inte liksom uppdaterad till nutid.” 

K7: ” Fonten är väldigt kvinnlig”… Skulle fonten kanske fungera bättre om bokstäverna skulle vara 

stora? Nu tycker jag fonten är lite ”blyg”. ” 

Som redan tidigare i kapitlet nämnts, var färgerna i stort sätt det första informanterna la märke till då de 

såg förpackningarna. Detta kom tydligt fram då jag frågade vad de allra först märkte i förpackningen. 

Även logon  

5. Vad lägger du först märke till i varumärket? 

K15: Paketets färger, definitivt. Färgerna är så starka. Näst tittar jag på Vuokkoset logon.” 

K2: ”Jag ser blomman på förpackningen allra först”… ”Fast jag tror nog att situationen är annorlunda då 

jag ser förpackningarna på butikshyllan.”…”Färgerna är nog något man inte kan undvika.” 

Då jag frågade om egenskaper som skiljer sig från konkurrenterna var svan- och flagg-

märket de mest allmänna som fick uppmärksammhet, andra egenskaper var inhemsk-

heten som kommer fram i både namnet och flaggmärket 

6. Hittar du något i varumärket som skulle skilja den från andra på mark-

naden? 

K5: ”Inhemskheten såklart, den kommer ju fram i både namn och i dom där märken.”…” För mig ger 

certifikaten inget mervärde för produkten, inte när det gäller intimhygien produkter. Då är det viktigare att 

produkten är bra och bekväm.” 

K11: ”Ganska många saker, färgerna, märken om inhemskhet och svanmärket.”… ”Joo just det, och 

namnet som inte alls attraherar mig,” 
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I nästa fråga fick informantern se framsidan på Vuokkoset.fi nätsidan. Här uppstod en 

del negativa tankar om företagets hemsidor. Den tycktes ha tråkiga färger och flickorna 

på hemsidan var väldigt vilseledande. Enligt personerna som intervjuades kunde hemsi-

dan inte kopplas ihop med varumärket. 

 

Figur 7 Vuokkoset varumärkets hemsidor (Vuokkoset,2012,www) 

 

7. Tycker du nätsidan passar med varumärket? 

K5: ”Nej,nej,nej. Jag tycker nätsidan påminner om tandkräms reklam. Flickorna är ju alldeles för unga, 

produkten tappar trovärdigheten. Varför är domhär flickorna på första sidan?”... Färgerna är alldeles för 

ljusa på nätsidan om man jämför med produkterna.” 

K3: ”Alltså vad är det här för jumppa flickor, dom passar nog inte alls med i sammanhanget? Jag tycker 

inte den går alls ihop med själva produkten.”…” Färgen på förpackningarna är väldigt klara och så är 

nätsidan plötsligt väldigt färglös.” 
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 Näst kom jag in på frågan om målgruppen för varumärket. Här märketes en tydlig 

skillnad med informanternas olika ålder. De äldsta informanterna var i 27-30 års ålder 

och de hade tydligt en skiljande åsikt från de andra informanterna då det gällde mål-

gruppen. De äldsta informanterna såg varumärket som en produkt för äldre mänskor. 13 

av 15 personer tyckte att varumärket var inriktat åt unga och unga vuxna.  

8. Vem tror du varumärket är inriktat till? 

K7: ”För unga kvinnor, om jag skulle säga åldern, kanske mellan 20-35 år.” 

K13: ”Om man tänker på nätsidan så skulle jag tänka att kanske mera för unga flickor, men däremot 

själva förpackningen lockar nog kvinnor i alla ålder.” 

K3: ”Alltså, jag kommer att tänka på min mamma, jag kunde se henne använda domhär produkterna, vad 

blir det då, äldre kvinnor i 50-60 års åldern.”....” Jag har använt produkterna för många år sedan och tyck-

er dess image är lite mummu märke”. 

Informanterna berättade deras åsikt om texten och bilden på förpackningen. Bilden före-

ställer en blomma och under logon finns det en reklamtext som lyder: Ihoystävällinen-

Puhtaista raaka-aineista. Här tyckte de flesta att helheten var kanske lite tråkig. Ingen av 

informanterna kommenterade reklamtexten som berättar om en viktig fördel i produk-

ten. 

9. Är den valda texten och bilden övertygande enligt dig? 

K12: ”Blomman är väldigt retro. Allt som allt tycker jag den är en aning gammalmodig och lite för sim-

pel.” 

K4: ” Jag tycker att dess simpelhet gör varumärket väldigt övertygande, jag kan bra tänka mig välja denna 

produkt nästa gång i butiken.”  
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Till näst förde jag diskussionen till förpackningens logo. Logon kopplade största delen 

till finländskt, men en stor del av personerna tyckte också att logon var gammalmodig, 

tråkig och iden var för använd. Vissa tyckte logon liknade mycket till exempel Novelle 

dryckets logo.  

10. Vad säger logon åt dig? 

K3: ”Finlands färger, då kopplar jag den såklart till inhemskheten. Själva fonten i logon är nog lite tråkig, 

varför kunde man till exempel inte ha texten med stora bokstäver?” 

K12: ”Iden med logon är så använd, tänk på Novelle drycken eller Sini produkterna. Alla liknar 

varandra.” 

Informanterna fick därefter berätta vad de har för tankar om varumärkets namn. Namnet 

på varumärket väckte allra mest negativa tankar hos personerna. Kommentarer som sa-

des om namnet var, tantig, gammalmodig och otrendig.  

11. Hurdana tankar väcker namnet hos dig? 

K5: ”Vuokko är namnet på en gammal mommo, så jag tycker nog verkligen att namnet är tan-

tigt. Usch! Ifall jag skulle endast veta namnet på produkten skulle jag aldrig köpa det. Om man 

måste gräva något positivt ur det så tänker man ju genast att produkten är Finländskt då man hör 

namnet.” 

K13: ”Hos mej väcker namnet mest förvåning, why?!”… ”Kanske man vill koppla det på något 

sätt till ett kvinnligt produkt”… ”Jag mummu namnet inte passar ihop med produkten som är så 

ungdomligt.” 

6.2.1 Sammanfattning 

Enligt intervjuen kan man säga att de visuella egenskaperna i varumärket och dess för-

packning fungerar rätt bra åt informanterna. Färgen på förpackningarna väckte väldigt 

mycket positiva känslor hos informanterna, färgen var även det första som största delen 

av informanterna la märke till då de såg produkten. Som helhet fungerar förpackninen 
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helt okej för informanterna. Informanterna kopplar varumärlet starkt till finländskt och 

naturvänligt på grund av logon och certifikaten på förpackningen. Logon tycker en del 

att kunde moderniseras. Namnet på varumärket tycker en stor del att inte passar ihop 

med det ungdomliga varumärket på grund av dess gammalmodiga namn. Reklamtexten 

om produktens hudvänlighet blir helt oupptäckt av alla. Nätsidan är enligt informanterna 

i behov av uppdatering. Den kan inte kopplas till varumärket och flickorna på första si-

dan är vilseledande och för unga till att marknadsföra Vuokkoset, enligt informanterna. 

Målgrupp för varumärket skulle största delen av informanterna se som unga och unga 

vuxna. 

 

7 ANALYS 

I analys delen har jag jämfört svaren av företags intervjun med svaren av informanterna. 

Vad som skillt sig och vad som varit lika. I nästa del ger jag förbättringsföslag för de 

delar som haft mäst olikheter, vad som orsakat olikheterna och vad man kunde ändra på 

för att minska de olika åsikterna. Till sist har jag diskuterat kring examensarbetet, om 

intervjun, undersökningsmetod och resultat. 

 Jämförelse 7.1

Då brand image och profil jämfördes hittades det många likheter men även vissa olik-

heter som man kunde försöka bearbeta. Bäst i balans var image och profil då det gällde 

målgrupp, logo och skillnaderna till konkurrenterna. Målgruppen enligt företaget är 12-

18 åringar och informanterna tyckte varumärket inriktades åt unga och unga vuxna.  

Logon påminnde för största delen av informanterna om inhemskhet vilket är precis det 

företaget har tänkt. Här tyckte trots allt många konsumenter att logon var rätt tråkig. 

Skillnaderna jämfört med konkurrenterna var enligt både företaget och informanterna 

inhemskhet och naturvänlighet vilket märks tydligt genom specialmärken på förpack-

ningen. Dessa egenskaper var enormt viktiga för vissa personer och gav stor mervärde. 
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 Största skillnaderna fanns i första intrycket, namnet på varumärket och reklamtexterna. 

Enligt företaget lägger konsumenten först märke till logon samt svan- och flaggmärket. 

Kunderna däremot märkte allra först färgerna på förpackningarna. Denna motstridighet 

påverkar troligen mäst på hur bra konsumenten kommer ihåg varumärket. De kan 

komma ihåg att förpackningarna hade olika färger men inte vad själva varumärket var. 

Här måste man komma ihåg att situationen kan vara annorlunda då konsumenten tittar 

på varumärket vid butikshyllorna. Enligt min åsikt är detta inte en stor problem på 

grund av att färgerna på förpackningarna väcker trots allt konsumentens uppmärksam-

het.  

Namnet på varumärken hade en negativ påverkan på nästan varje kosument. Det var fö-

retaget medvetna om. Enligt Hanell är varumärkets historia så gammal att företaget inte 

vågar göra ändringar på själva namnet.  

Reklamtexten som fungerar som slogan för varumärket berättar i förpackningen om att 

produkten är hudvänlig och av rena råvaror. Detta märkte ingen av konsumenterna., 

men dessa egenskaper är trots allt en av konkurrensfördelarna och enormt viktiga enligt 

företaget. Texten försvinner brevid logon och är printad med liten text.  

Webbsidan var enligt alla informanter i behov av uppdatering. Flickorna var vilsele-

dande och sidan för tråkig i jämförelse med varumärket. Hanell medgav att nätsidan 

kunde uppdateras. 

Största problemet som uppstod enligt konsumenterna var igenkännandet av varumärket. 

En av konsumenten kommenterade varumärket på följande sätt: 

K4: ”Varför skulle jag köpa något som jag aldrig hört talas om?”...Jag har aldig sätt reklam på detta va-

rumärke. Varför?” 

Enligt skribentens åsikt är image och profil i rätt god balans. Vissa skillnader finns, men 

de är inte enorma, och kan de kan påverkas med små förändringar. Visuella egenskap-

erna var till största del i balans. Enligt Hanell har företaget nu i några år arbetat starkt 
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med att föryngra imaget på varumärket. Framgången märktes redan med att de äldsta 

informanterna tyckte Vuokkoset var för äldre kvinnor medan alla under 26 år tyckte va-

rumärket var något för unga kvinnor. 

 

 

 

 

 Förbättrings förslag 7.2

Logon väckte vissa negativa tankar för informanterna. Den beskrevs som bland annat, 

tråkig. Det kunde man ändra på med små förändringar till exempel font ändring i texten, 

som vissa informanter föreslog.  

Företaget har massor med egenskaper som konkurrenterna inte har, men som få av kon-

sumenterna vet om. Konsumenterna borde få mera kunskap om varumärket för att bli 

intresserade. Hudvänligheten var en enorm fördel för varumärket enligt företagets syn-

vinkel. Denna egenskap visste tyvärr inte många av informanterna. Reklamtexten som 

informerade om saken blev också osynlig för informanterna. På grund av en mindre 

marknadsföring är det viktigt att informationen finns på förpackningen, man kunde 

eventuellt göra texten en aning större och skilja den från logon med en annan färg. 

En utmaning med marknadsföringen är att den möjligtvis är riktad åt fel åldersgrupp. Då 

jag frågat i vilken ålder kvinnor börjat själv köpa sina intimhygienprodukter svarar 

största delen, i det skede de flyttat hemifrån. I Finland är åldern då ungefär i 21 års ål-

der. (opiskelupaikka, www, 2009) Det kan finnas en risk i att marknadsföra för väldigt 

ImaIIma A 

 

Figur 8 Skribentens åsikt om balansen mellan image och profil. 

(Skribentens egen modell) 
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unga, de äldra konsumenterna kan tappa förtroendet för varumärket. Som vi redan 

kunde se i Vuokkoset webbsidor och de unga flickorna på första sidan. 

I familjen är det oftast mamman som gör köpbeslutet och barnet använder samma märke 

som mamma. Enligt min åsikt borde man marknadsföra produkten åt unga kvinnor i 18-

30 års ålder. Denna åldersgrupp är enkel att nå via nätet, vilket är ett billigt sätt att 

marknadsföra. Till exempel Facebook där man når ca 60 procent av finska folket och 

kan marknadsföra gratis med egna sidor för varumärken. (Facebook, www,2012)   Nät-

sidorna borde eventuellt uppdateras och sätta produkterna på första sidan. Nu tyckte 

största delen av informanterna att flickorna var för unga till att marknadsföra produkten 

och färgvalen på sidorna passade inte ihop med själva varumärket.  

Att ändra på varumärkets namn helt och hållet kräver stora resurser och risktagning. 

Detta har inte en liten familje företat råd med. Kanske man kunde diskutera om någon 

slags omvandling av det nuvarande namnet. Lyckade motsvarigheter har vi fått se till 

exempel med varumärken som Voimariini som ändrades till Oivariini eller Fasupala 

som bytte namnet till Fanipala. Enligt teorin som tidigare tagits upp, kan det ha stor på-

verkan på helhets bilden av varumärket ifall namnet associerar till något negativt. 

 Diskussion kring examensarbetet 7.3

Arbetets syfte ändrade några gånger i början av arbetet. Det slutliga syftet blev att jäm-

föra Vuokkoset varumärkets image och profil. Enligt min åsikt har jag lyckats jämföra 

konsumentens och företagets synvinklar. Jag tycker att jag kunnat koppla teorin rätt bra 

med undersökningen och analysen.  

Metoden för intervjuerna tycker jag var passlig för detta syfte. I vissa fall märkte jag att 

ämnets känslighet påverkade informantens svar och svaren blev en aning korta för att få 

tillräckligt med information. Även jag blev bättre på att intervjua i ett senare skede, vil-

ket också kunnat påverka på kvaliteten i intervjuen. 

Allt som allt har arbetet varit intressant att skriva. Jag har börjat uppskatta enormt va-

rumärket Vuokkoset. Ett varumärke med väldigt stor potential och enormt starka argu-

ment för sina egenskaper, men begränsat resurser att marknadsföra.  Jag har även fått se 
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hur svårt det är för ett litet familje företag att kämpa mot stora multionationella konkur-

renter.  
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BILAGOR / APPENDICES 

Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

Företagsintervju- Delipap 

1. ”Why are you in business?” 

2. Vad gör er unika? Vad kan kunden få av er som de inte kan få någon annanstans?  

3. Vad har ni som era kunder skulle vara villiga att betala ”extra” för? 

4. Med vilka adjektiv skulle du beskriva varumärket? 

5. Vilken är er målmarknad? 

6. Vad erbjuder ni era kunder? 

7. I en sats vad lovar ni era kunder? 

8. Vad vill ni förmedla åt kunden med varumärkets färgval? Finns det en orsak till att va-

rumärket har dessa färger? 

9. Finns det en historia bakom varumärkesnamnet? 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_communication
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http://www.yliopistonverkkoapteekki.fi/epages/KYA.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/KYA/Products/OE0240473
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10. Är företagets image utmärkande för något speciellt, hur skiljer ni er från era konkur-

renter? 

11. Är ni nöjda med varumärkets logo, stöder den företagets stil och vision? 

12. Har ni någon slogan eller andra argument som kommer fram i varumärkets marknads-

föring? Vad är dess viktigaste budskap? 

13. Använder ni er av någon image identifier? Något som särskiljer er från konkurrenterna. 

14. Använder ni denna image identifier i: 

 Visitkort, brevpapper 

 Broschyrer 

 Reklam 

 Hemsidan? 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide för Vuokkoset produkternas Varumärkes image 

 

1. Med vilka adjektiv skulle du beskriva varumärket? 

2. Vilken helhetsintryck får du av kombinationen text, bild och fonter?  

3. Vad försöker man kommunicera med färgvalen? Väcker färgen några känslor för 

dig? 

4. Vad tror du sändaren vill förmedla med denna stil/font? 

5. Vad lägger du först märke till i varumärket?  

6. Hittar du något i varumärket som skulle skilja den från andra på marknaden? 

7. Tycker du nätsidan passar in med  varumärket? 

8. Vem tror du varumärket är inriktat till? 

9. Är den valda texten och bilden övertygande enligt dig? 

10. Vad säger logon åt dig? 

11. Hurdana tankar väcker namnet hos dig? 

 

 


