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Sammanfattning 
Bakgrund: Då funktionaliteten hos dagens produkter blir alltmer identisk, får designen en 
framträdande roll för differentiering. Det visuella blir lika viktigt som det funktionella. Denna 
omsvängning ökar vikten för företag att arbeta med, och använda, förpackningsdesign som ett verktyg 
och då framför allt för skapandet av konkurrenskraft.  
 

Syfte: Syftet med denna studie är att, ur ett företagsperspektiv, belysa och skapa förståelse för 
förpackningsdesignens roll som ett strategiskt verktyg i konkurrenshänseende, där kärnprodukten är 
svår att differentiera.  
 

Genomförande: Vi har utfört en kvalitativ studie av företeelsen förpackningsdesign. Data har samlats in 
genom intervjuer med relevanta personer från dryckesproducerande företag och från designkonsulter. 
Totalt har åtta respondenter deltagit i studien.   
 

Resultat: Förpackningen är kommunikation; en reklampelare som kunder frekvent kommer i kontakt 
med. Då kärnprodukten är svår att differentiera, blir det viktigare att förpackningsdesignen ger uttryck 
för identiteten och kärnvärdena.  Resultatet blir en produkt och förpackningsdesign med en stark 
mental position hos konsumenterna. Syftet med förpackningsdesignen är därför att skapa efterfrågan 
genom att återge mervärde. 

 
 

Nyckelord 
Förpackningsdesign, marknadskommunikation, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, 
magisteruppsats, Tomicic 
 

 

 

 
Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
  
Ekonomiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 
 

  
Datum 
Date 
2002-06-20 
 

 
Språk 
Language 

  
Rapporttyp 
Report category 

  
ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  
ISRN   Ekonomprogrammet 2002/36    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 
ISSN
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2002/ep/036/ 

  

 
Titel 
 
 
Title 
 

 
Förpackningen - det negligerade attributet  
Förpackningens roll som strategiskt verktyg i konkurrenshänseende   
 
The Package - The Neglected Attribute  
The package´s role as a strategic tool in a competitive context 

 
Författare 
 Author 

 
Kristina Gustafsson & Camilla Miedl-Ohlsson 
 

 

  



Förpackningen – det negligerade attributet 

 15

 
Språk 
Language 

  
Rapporttyp 
Report category 

  
ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  
ISRN   Ekonomprogrammet 2002/36    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 
ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   

 
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2002/ep/036/ 
 

  

 

 
Titel 
 
 
Title 
 

 
Förpackningen - det negligerade attributet  
Förpackningens roll som strategiskt verktyg i konkurrenshänseende   
 
The Package - The Neglected Attribute  
The package´s role as a strategic tool in a competitive context 

 
Författare 
 Author 
 

 
Kristina Gustafsson & Camilla Miedl-Ohlsson 
 

 

Abstract 
Background: When functionalities of todays products become increasingly alike, design plays a 
prominent role for product differentiation. Visuality becomes as significant as functionality and 
increases the importance for companies to work with, and use, packaging design as a tool for creating 
competitiveness. 
 

Purpose: The purpose of this thesis is to, from a corporate perspective, illuminate and create 
understanding for the role of packaging design as a strategic tool in a competitive context, where the 
core product is difficult to differentiate. 
 

Realization: We have performed a qualitative study of packaging design as a phenomenon. Data have 
been gathered through interviews with influential employees from companies who produce beverages 
and from design consultants. In total, eight respondents have participated in the study. 
 

Results: The package equals communication - an advertising tool that customers are recurrently 
exposed to. When the core products are difficult to differentiate, it becomes more important to express 
product identity and core values through packaging design. The effect is a product and packaging 
design with a strong mental position among consumers. The purpose of packaging design is therefore 
to create demand by depicting surplus value. 
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FÖRORD 
 
Vi ville så mycket, så mycket var intressant. Hur skulle vi kunna besluta oss 
för bara ett ämne? Det tog tid, men till slut fann vi inriktningen för vår 
uppsats; förpackningsdesign. Ett ämne som vi fann att det hade reflekterats 
alltför lite över. Vi tar med oss minnet av vår handledares rynkade panna, då 
vi till varje möte kom med nya idéer om uppsatsens innehåll. Idéer hade vi 
alltid, de tog aldrig slut. Det är dessa idéer som har resulterat i den 
magisteruppsats som du just nu håller i din hand. 
 
Vi tackar särskilt vår handledare Marie Tomicic, för att hon till slut fick oss att 
inse våra begränsningar och fokusera. Vi vill även ge ett antal kramar till våra 
vänner och kollegor som utgjort vårt sällskap i datasalen dag som natt, och 
som bidragit med uppmuntran och goda råd. Sist, men absolut inte minst, vill 
vi rikta ett stort tack till samtliga respondenter som medverkat i vår studie och 
gjort den möjlig. 
 

 
Kristina Gustafsson   Camilla Miedl-Ohlsson 

 
20 juni, 2002 
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1. INLEDNING 
 
 
I detta kapitel ges en bakgrund till ämnet för studien, vilken syftar till att 
introducera läsaren i detsamma. Vi ämnar visa på relevansen för, och 
problematiken kring, ämnet. Förhoppningen är att läsaren ska finna 
ämnesvalet lika intressant som vi författare gör. Ämnesintroduktionen leder 
fram till en problemdiskussion, vilken ska ge läsaren en klar och 
komprimerad bild av vad som ska behandlas i studien. Därefter 
presenteras studiens syfte följt av valda avgränsningar och disposition. 
 

”Själva början är nästan alltid det svåraste. Ibland kommer 
början innan man är riktigt beredd och det kan vara ett 
problem.” 

(Nalle Puh) 
 

 1.1 DESIGN 
 
Dagens framtidsforskare ropar: efter IT-samhället, som till stor del format 
och utvecklat dagens samhälle, blir ett känslosamhälle nästa steg i 
mänsklighetens historia!1 I detta samhälle blir biprodukterna viktigare än 
primärprodukten. Där bakas design, konst och historier till större del in i 
företagens erbjudande till konsumenterna, vilka i sin tur tillåts att i ännu 
större utsträckning än tidigare föredra en produkt framför en annan av 
anledningar som inte alltid kan förklaras rationellt. Denna ståndpunkt kan 
ses som ganska extrem, och påståendets riktighet kan givetvis ifrågasättas. 
Vi anser dock att det kan ligga något i detta påstående, därför att 
funktionaliteten hos produkter av idag i princip är densamma. Alla 
telefoner kan utföra samma grundläggande prestation nämligen att ringa 
och ta emot samtal, man kan se Aktuellt och Robinson på alla TV-
apparater, alla bilar fyller samma funktion och olika modeller är i många 
fall uppbyggda på delar från samma leverantörer. Funktionaliteten, som 
talar till vår rationella sida, är alltså mer eller mindre identisk mellan olika 
produkter, och det bli svårare att konkurrera med faktorerna kvalitet och 
pris. När konkurrensen mellan olika produkter intensifieras, kommer 
designen att utgöra ett framträdande verktyg för differentiering och 
positionering av produkter2. Det som i slutändan avgör vilken telefon, TV-
apparat eller bil vi köper kan istället vara produkternas design, som tilltalar 
våra emotionella sinnen.  
 

                                                 
1 Jensen, R. Ur: Nielsén, T. (2001-09-27)  
2 Hollins, B. & Pugh, S. 1990 
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Designkonsulter och etablerandet av designhus har bidragit till att design 
som konkurrensfaktor blivit alltmer uppmärksammat.3  Det pratas till och 
med om att en ny kultur skapats, där det är mer självklart att göra 
kommersiellt framgångsrika produkter. Ett mycket tydligt exempel på detta 
är Nokia, som till skillnad från Ericsson förstått att design kan utgöra en 
betydande differentieringsstrategi. I den teoretiska diskussionen inom 
traditionella managementområden, såsom marknadsföring och strategi, 
saknas metoder för att integrera design i företagets konkurrensstrategier4. 
Design omnämns, av bland annat Kotler5, som ett viktigt medel för att öka 
värdet av produkten och förtydliga marknadskommunikationen. Detta 
innebär dock att design enbart benämns och ses som ytterligare ett attribut 
som kan tillföras verktygslådan med olika konkurrensmedel.  
 

“Good design is good business.6” 
 

1.1.1 GRAFISK DESIGN 
 
Ordet design kom i svenskt språkbruk först efter andra världskriget7 och 
alla som har någon form av utbildning inom designyrket är överens om att 
det är mer eller mindre omöjligt att ge en entydig och komplett definition 
av vad design egentligen innebär.8 Ordet har använts i så många olika 
sammanhang och begreppets betydelse har tolkats på så många olika sätt, 
att det har blivit ett så vanligt uttryck att det är svårt att veta vad det 
egentligen har för innebörd. 
 
Designyrket har många olika förgreningar som exempelvis industridesign, 
miljödesign, arkitektur och grafisk design9. Grafisk design är ett barn av sin 
tid, ungt och outforskat, och har sprungit ur de övriga design-
inriktningarna.10 Detta, det vill säga kopplingen till att grafisk design ses 
som ett ”nytt” ämne, ger ytterligare ett argument för denna studiens 
relevans då utvecklingen av design som nämnts ovan inte har gett upphov 
till teoretisk reflektion i någon större utsträckning. Så förutom att ämnet för 
studien är ett empiriskt intressant fenomen, ser vi också att det är tämligen 
oreflekterat i teorin. Vad vi har uppmärksammat är att teorin angående 
industridesign är långt mer framskriden än den är inom den grafiska 
designen. Litteraturen kring grafisk design tar sig uttryck som handböcker 

                                                 
3 Hedlund, M. (2001-06-05)  
4 Svengren, L. 1995 
5 Kotler, P et al. 2001 
6 Gowrie, L. Ur: Gorb, P. 1990:51 
7 Eksell, O. 1999 
8 Findeli, A. 1990 
9 Gorb, P. 1990 
10 Bohman, J. & Hallberg, Å. 1996 
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över hur man formger olika typer av trycksaker. Den grafiska designen kan 
dock, den knapphändiga teorin till trots, ses som betydligt mer än styling, 
färg och form, den kan även ses som en integrerad del av varumärket och 
därmed ge en bild av företaget som helhet11. Det kan också vara den faktor 
som får oss konsumenter att attraheras av en viss produkt.12 Att den 
grafiska designen har en djupare innebörd än den som vi ser ha 
uppmärksammats, har väckt vårt intresse. Under begreppet grafisk design 
återfinns nämligen förpackningsdesign, som är ämnet för denna studie. 

 

Figur 1. Designbegreppet. 

1.1.1.2 Förpackningsdesign 
 
Förpackningen har alltmer kommit att betraktas som ett mäktigt 
marknadsföringsverktyg.13 Tidigare har designen av förpackningen mer 
fokuserats kring dess funktionella och rationella roll, idag är dock besluten 
om förpackningsdesignen mer komplext. En strategiskt väl designad 
förpackning kan skapa säljfrämjande värden genom att fungera som en 
reklampelare, där den står i hyllan, varje gång den passeras av en potentiell 
konsument.  
 
Att produktens skal är viktigt styrks av Nilson14, som menar att det utan 
tvekan är den viktigaste delen av varumärkets kommunikation. Detta 
kommer sig av att förpackningen kommunicerar något just när kunden 
fattar köpbeslutet. Vid utveckling av konsumentprodukter är det viktigt att 
företag inser att förpackningsdesignen är en igenkänningssignal. Att 
utveckla och formge en i något avseende unik förpackning kan således vara 
av stor betydelse, detta för att förpackningen betraktas som produktens 
ansikte utåt vilket gör att den i stor utsträckning bidrar till att skapa ett 
första intryck av produkten.15 Mot bakgrund av detta är det av vikt att 
                                                 
11 Bohman, J. & Hallberg, Å. 1996 
12 Treschow, M. Ur: Hedlund, M. (2001-06-05) 
13 Kotler, P. 2000 
14 Nilson, T.H. 2000 
15 Melin, F. 1997 

Industridesign 

D E S I G N

Miljödesign Arkitektur Grafisk design 

Förpackningsdesign 
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skalet redan vid första anblick ger ett bra intryck, detta i enlighet med 
talesättet ”you never get a second chance to make a first impression”. 
 
Förpackningsdesignens roll skiljer sig åt mellan dagligvaror, det vill säga 
icke varaktiga produkter som konsumeras ganska omgående, och 
sällanköpsvaror som exempelvis möbler och vitvaror, där konsumenten 
lägger ner mer tid på jämförelse och informationssamling av olika 
alternativ16. Efter att ha studerat litteratur inom området har vi lagt märke 
till att när det talas om design förknippat med dagligvaror är det varans 
förpackning som åsyftas, och vid sällanköpsvaror är det själva produkten 
som designas. För dagligvaror som exempelvis drycker och matvaror är det 
viktigt med en i-ögonfallande förpackning. Förpackningen och dess färg är 
bland annat viktiga för kaffemärken, godismärken och parfymer.17 För 
exempelvis Gevalia och Löfbergs kaffe är förpackningen viktig, då kunder 
ibland väljer kaffe efter dennas utseende. Igenkännandet av förpackningens 
yta är ofta det som får kunden att välja just den produkten från 
butikshyllan. Självfallet vill kaffefabrikanterna inte att konkurrenterna 
väljer likartade förpackningar, vilket vi ser avspeglas i att kaffesorterna 
idag har satsat på olika färger; Gevalia med dess klarröda förpackningar, 
Löfbergs Lila samt Blå Mocca. Konkurrenter tenderar att försöka likna de 
mer etablerade märkena, och förpackningar imiteras. Nescafés glasburk är 
ett bra exempel på en förpackning som efterhärmats av ett otal 
konkurrenter.  
 
Vad gäller designen för sällanköpsvaror kan denna i större utsträckning 
utgöra underlag för att ta ut ett dyrare pris, vilket kan kopplas till att 
konsumenten föredrar en viss produkt framför en annan på grundvalar som 
inte kan förklaras rationellt. Ett exempel på detta är Bang & Olufsen, som 
säljer hemelektronik med exklusiv design till ett långt högre pris än andra, 
funktionsmässigt liknande, produkter.  
 

1.2 SVÅRDIFFERENTIERAD KÄRNPRODUKT  
 
Teorier och modeller om vad en produkt är och hur den är uppbyggd utgår 
från att det finns en kärnprodukt vilken tillförs olika attribut. En välanvänd 
modell i detta sammanhang är den så kallade produktnivåmodellen.18 I 
denna delas produkten upp i tre nivåer; den första nivån utgörs av 
kärnprodukten, nästa steg blir den faktiska produkten där produktattributen 
tillförs och den yttersta nivån utgörs av den utvidgade produkten där även 
service- och garantiåtaganden inkluderas. Vi ställer oss frågan om denna 
syn och uppdelning av produktens nivåer är den rätta när det gäller 
                                                 
16 Kotler, P et al. 2001 
17 Sundin, J. 1997 
18 Kotler, P et al. 2001 och Bruce, M. & Cooper, R. 1997  
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produkter där innehållet är svårt, om inte omöjligt, att särskilja och bedöma 
på förhand och där många fabrikat dessutom liknar varandra. Får 
förpackningen och andra attribut desto större och viktigare roll när det 
gäller att särskilja sig från konkurrenterna då kärnprodukten är svår att 
differentiera?  
 
För denna typ av konsumentprodukter antar vi att förpackningen får en 
betydelsefull roll vid köptillfället och påverkar kunden i större utsträckning 
än kärnprodukten. Av denna anledning är det viktigt att förpacknings-
designen är genomtänkt och välutformad eftersom förpackningen är den 
första visuella kontakt konsumenten får med produkten.19 Den ska göra 
produkten synlig i konkurrens där många produkter i samma produktgrupp 
är likvärdiga. Förpackningen blir, i dessa fall, produktens ansikte utåt och 
mycket viktig ur innehavarens perspektiv.  
 

1.3 PROBLEMDISKUSSION 
 
Den mer omfattande omsvängningen från det rationella tänkandet och 
agerandet till att individer i allt större grad värdesätter mjuka och 
emotionella värden, finner vi medför att produkters förpackningsestetik blir 
allt viktigare. Det visuella blir minst lika viktigt som det funktionella. 
Denna omsvängning ökar därmed vikten för företag att arbeta med, och 
använda, förpackningsdesign som ett verktyg, och då framförallt för 
skapandet av konkurrenskraft.  
 
Drycker kan inte existera utan en förpackning, vilket gör just denna till ett 
strategiskt verktyg för differentiering och för att skapa konkurrensfördelar. 
Drycker är även ett exempel på en produktgrupp som är svår att 
differentiera, eftersom det idag finns flera företag som säljer samma sorts 
dryck. Ska du till exempel köpa ett bordsvatten, finns det ett flertal märken 
att välja mellan och valet är således ingen självklarhet. Kärnprodukten, det 
vill säga drycken, är i och med detta kanske inte företagets viktigaste 
konkurrensmedel. Istället blir det allt viktigare att hitta nya vägar för att 
särskilja sig från konkurrenterna. Den mest uppenbara möjligheten att göra 
detta är att använda förpackningen och dess utformning för att skapa 
attraktion och generera försäljning. Den kommunicerar till konsumenten i 
butiken, samt skapar igenkänning av produkten och varumärket.  

 
”God design är inte bara estetik – det är också ekonomi. 
God design är inte bara kul – det är blodigt allvar .”20 

 

                                                 
19 Melin, F. 1999 
20 Eksell, O. 1999:9 



Förpackningen – det negligerade attributet 

INLEDNING 6 

Vi önskar påvisa att förpackningar av olika typer utformas och används i 
ett mer omfattande syfte än som funktionellt emballage. Vi ser ett 
intressant empiriskt fenomen i förpackningsdesign, som det dock inte har 
reflekterats tillräckligt över i teorin, vilket innebär att dokumentation om 
hur förpackningen används i andra avseenden än som emballage är 
knapphändig. Av denna anledning vill vi, utifrån att empiriskt se på 
förpackningsdesignens användbarhet, undersöka hur den faktiskt nyttjas av 
företag för att bidra till ökad förståelse för detta ämne. 
 

1.4 SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att, ur ett företagsperspektiv, belysa och skapa 
förståelse för förpackningsdesignens roll som ett strategiskt verktyg i 
konkurrenshänseende, där kärnprodukten är svår att differentiera.  
 
För att uppfylla detta syfte ges först en teoretisk förståelse av ämnet, i 
vilken vi utgår från grundläggande ekonomiska teorier och försöker föra 
fram hur det reflekteras över förpackningen och dess design i dessa. Nästa 
steg, för att finna svar på förpackningsdesignens roll i önskat avseende, 
intervjuas relevanta respondenter på dryckesproducerande företag samt 
designkonsulter om deras uppfattning och kunskap kring detta. Därefter 
sammanvävs empiri och teori och den teoretiska grunden byggs på med 
respondenternas utsagor och resonemang om ämnet. 
 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
 
En studie måste ha någon slags gräns, detta för att undersökaren ska veta 
och se vad som ingår i fallet och vad som hamnar utanför, så att studien 
inte ska komma att glida över till andra fenomen och företeelser. Denna 
studie har avgränsningen att den enbart ämnar behandla förpackningen och 
dess design ur företagets, eller innehavarens, perspektiv. Även 
designkonsulterna inkluderas i detta perspektiv eftersom de således anlitas 
av företag, de står på ”samma sida”. Vi undersöker således vad företagen 
avser med sin förpackningsdesign men utesluter hur konsumenterna 
egentligen uppfattar densamma. Dessutom har vi valt att avgränsa oss från 
utförandet av förpackningsdesignen, det vill säga designerns arbetsprocess, 
utan istället fokuserat på hur förpackningen används och vilken betydelse 
den har för att skapa konkurrenskraft. 
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1.6 UPPSATSENS DISPOSITION 
 
I följande kapitel, Vetenskapligt förhållningssätt, som utgör det andra i 
denna uppsats, redogörs för vår syn på vetenskap och vårt förhållningssätt 
till detsamma. Vi har tagit upp de traditionella uppdelningarna mellan olika 
synsätt och ansatser som finns och sedan presenterat vår ståndpunkt. 
Poängen med att presentera en översikt över andra synsätt än vårt egna 
menar vi är av vikt för att läsaren ska förstå vårt val. I detta kapitel ges en 
uppfattning om våra värderingar, och beroende av vetenskapssynsätt följer 
vilka tillvägagångssätt man kan och bör använda för studien. Vårt metodval 
och tillvägagångssätt för insamling av data till denna studie följer i det 
tredje kapitlet, Metod. Genom att beskriva hur vi resonerat kring urvalet 
samt på vilka grunder detta gjorts och tillika hur vi genomfört intervjuer, är 
förhoppningen att läsaren ska få en uppfattning om studiens trovärdighet 
och kunna bedöma de metodiska val och ställningstaganden vi gjort. Vi 
bidrar med hjälp till läsaren genom att själva presentera metodkritik i slutet 
av kapitlet.   
 
Fjärde kapitlet utgörs av Förståelse för ämnet, vilket ska ge en förståelse 
för ämnets teoretiska förankring i litteraturen, och då med avseende på 
företagsekonomiska teorier. Inledningsvis i kapitlet beskrivs anledningen 
till upplägget, följt av en presentation av de olika områden vi ämnar koppla 
till och tillämpa på empirin. Femte kapitlet utgörs av en sammanslagning 
av Empiri och Analys, i vilket vi kopplar den empiri som vi finner 
relevant till den teoretiska grund som presenterades i förståelsen för ämnet. 
Empiri- och teoriavsnitt förenas för att se på överensstämmelser och 
åtskillnader samt för att ur detta komma till viktiga insikter. Våra egna 
reflektioner framkommer även i analyserandet av empirin. I det sjätte och 
avslutande kapitlet, Slutsatser, avrundas så med de sammanfattade insikter 
vi kommit fram till och de reflektioner som studien bidragit till. Vi knyter 
åter an till syftet och besvarar detta genom att redogöra för 
förpackningsdesignens roll i de olika områden som presenterades i kapitel 
fyra. Vi ger också förslag till hur forskningen kan fortskrida inom detta 
område utifrån det reflekterande vi gjort under arbetets gång. Dispositionen 
över kapitlen åskådliggörs i nedanstående figur.  
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Figur 2. Dispositionsbarbapappa. 
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2. VETENSKAPLIGT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

 
 
Innan det metodologiska valet görs måste först en förståelse för vilken 
vetenskapsteoretisk ståndpunkt och syn på kunskap, som vi som författare 
har, klargöras. Vetenskapsteori och metodlära är tätt sammanknutna. 
Beroende av vetenskapssynsätt följer vilka tillvägagångssätt man kan och 
bör använda för studien, samt hur resultatet ska ingå i ett samhälleligt 
sammanhang. Kopplingen mellan vetenskapssynsätt och metod illustreras i 
figuren nedan. Vi redogör i detta kapitel för vår syn på vetenskap och vår 
utgångspunkt, samt avslutar med en kommentar om vilka som tänkas ta del 
av studiens kunskapsbidrag. 

Figur 3. Metodlärans begrepp (Andersen, I. 1998:15) Egen bearbetning. 
 

”Alla känslor och alla sorters attityder kan påverka 
problemlösningsprocessen och kan även inverka på 
tillfredsställelsen med lösningen.” 

(Främlingen) 
 

2.1 VAD ÄR VETENSKAPSTEORI?   
 
Vetenskap kan definieras som organiserad kunskap, och vetenskap som 
verksamhet förklaras som ett systematiskt och metodiskt inhämtande av 
kunskap inom ett visst område.21 Vi ser att vetenskap är ett förhållningssätt 
vilket innebär att man aldrig får tro, och nöja sig med, att den sanning som 
finns idag också är den sanning som kommer att råda i framtiden. Mycket 
av den kunskap, i form av de teorier och metoder som används idag, var 
okända för 20 år sedan och det kan med stor säkerhet påstås att många av 
de teorier som lärs ut idag kommer att ha ersatts av nya inom de kommande 
20 åren. Vad gäller kunskaper, som idag lärs ut inom ämnet 
företagsekonomi, märks att mycket av kunskapen baseras på och har 
                                                 
21 NE. 1996 band 19 
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samlats in från praktisk verksamhet som sedan systematiserats och 
framställts i teorier och modeller.22 I detta skiljer sig det 
företagsekonomiska kunskapssystemet från de rent grundvetenskapliga 
ämnena, till exempel fysik, där kunskapen är baserad på tidigare utförd 
forskning. Så är det alltså inte på samma sätt inom företagsekonomin, för 
där har mycket av den kunskap som lärs ut samlats in från praktisk 
verksamhet. Det finns inget vetenskapsideal som kan sägas vara det enda 
rådande, utan vetenskapsidealet inom ett ämne utgörs av de föreställningar 
och normer som vanligen finns om vilka egenskaper som ska föreligga för 
att något ska utgöra bra vetenskap. Inom vissa ämnesområden framförs 
generaliserbarhet som ideal, och inom andra ämnen är det 
individualiserade, djupgående tolkningar som framhävs. 
 
Wallén23 använder termen ”kunskapskrav” som övergripande för vad god 
vetenskap handlar om. Ett försök, av honom, att kategorisera forskning är 
att vetenskaplig kunskap skiljer sig från vardagskunskap, utredningar och 
färdigheter genom att kunskapernas förutsättningar, metoder och 
tillförlitlighet granskas systematiskt. Problemuppfattning och 
avgränsningar är, inom vetenskap, således en del av studien.  
 

2.1.1 TVÅ OLIKA SYNSÄTT 
 
Det finns två vetenskapliga utgångspunkter, enligt R. Wigblad24 benämnda 
som synsätt, vilka kan intas och som utgör varandras motpoler. Dessa två 
utgörs av det empiriska och det teoretiska synsättet. Empiristernas 
metodiska utgångspunkt är induktionen, vilket innebär att slutsatserna följer 
av vad man upptäcker i empirin som en följd av neutral observation. En 
induktiv ansats utgår från en mängd enskilda fall och hävdar att ett 
samband som observerats i samtliga dessa också är generellt giltigt.25 
Induktionsbegreppet innebär således en enriktad rörelse från empiri till 
teori. Denna strikta användning av induktionsbegreppet har sin grund i 
naturvetenskapen, och det går inte att på samma sätt tala om neutrala 
observationer då ett socialt system observeras. Detta då människor har 
viljor och motiv och således utgör handlande subjekt. Trots detta har den 
induktiva metoden fått stor genomslagskraft inom samhällsvetenskapen.  
 
Med det teoretiska synsättet avses att det finns ett starkt teoretiskt inslag 
som styr forskarens förhållningssätt till metodik.26 Detta synsätt 
kännetecknas av rationalisterna, vilka i motsats till empirister hävdar att det 

                                                 
22 Andersen, H. (red.) 1994 
23 Wallén, G. 1996 
24 Wigblad, R. 1997 
25 Alvesson, M. & Sköldberg, K. 1994 
26 NE. 1996 band 19 
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är möjligt att uppnå kunskap om verkligheten endast genom att använda 
förnuftet. Deras metodiska ideal är deduktionen, där slutsatserna följer av 
de uppställda förutsättningarna.27 Denna metodiska ansats innebär tvärtom 
att man utifrån generella principer och regler drar slutsatser om enskilda 
händelser, det vill säga går från teori till empiri. Deduktionsbegreppet är 
inom naturvetenskapen kopplat till bevisföring, men begreppet används 
även inom samhällsvetenskapen. Detta trots att det menas att sociala 
system inte låter sig ”bevisas”, eftersom det alltid går att ifrågasätta vad 
verkligheten egentligen är.    
 
Metodmässigt brukar man alltså, utifrån det ovan sagda, indela vetenskapen 
i empirisk och induktiv vetenskap (t ex biologi) eller rationell och deduktiv 
vetenskap (t ex matematik). Nämnas bör dock att det idag även finns andra 
ansatser som kan sägas ligga mittemellan dessa båda ytterligheter, till 
exempel abduktion28, men vi ämnar inte redogöra för fler ansatser i detta 
arbete.  
 
Vi anser att det är svårt att helt och fullt inta en induktiv ansats. Detta då vi 
ifrågasätter om man verkligen kan samla in data och forska 
förutsättningslöst, så att materialet ger teorin och att vad man ser inte 
bestäms av förhandsuppfattningar och personliga värderingar. Den 
induktiva ansatsen, där utgångspunkt är observationer i verkligheten med 
vilka man söker sammanfatta regelbundenheter till teorier, har också 
kritiserats mycket inom vetenskapsteorin29. Vidare måste de så kallade 
förutsättningslösa observationerna bygga på något, hur vet man annars vad 
som ska studeras? Däremot anser vi att man ska vara medveten om sina 
värderingar och i möjligaste mån undvika att bli rigid i sitt tankesätt. Vi 
avser inte heller med vår studie att generera kunskap som en allmängiltig 
bild av verkligheten, utan vi ämnar snarare utveckla förståelsen för det 
valda ämnet, alltså förpackningsdesign. Studien kommer således inte bidra 
med några sanningar, vi kommer endast att återge vår tolkning av studerad 
företeelse. 
 

2.1.2 HERMENEUTIK OCH POSITIVISM 
 
Den induktiva metodansatsen kopplas till den positivistiska 
vetenskapsplattformen.30 Positivism har sitt ursprung i naturvetenskapen, 
empirismen är på flera punkter en föregångare till positivismen.31 
Begreppet positivism präglades i början av 1800-talet av den franske 

                                                 
27 Wigblad, R. 1997 
28 Alvesson, M. & Sköldberg, K. 1994 
29 Wallén, G. 1996 
30 Wigblad, R. 1997 
31 Andersen, H. (red.) 1994 
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sociologen Auguste Comte. Det syftar på att man vill bygga vetenskap på 
positiv, det vill säga säker, kunskap. Inom positivismen finns det två källor 
till kunskap; iakttagelse och logik.32 Man ska kritiskt understödja alla 
påståenden och iakttagelser, och endast stödja sig på de fakta som kan 
anses säkerställda med all rimlig sannolikhet och insamlad fakta ska i 
största möjliga utsträckning kvantifieras.  
 
Den andra vetenskapsplattformen är den hermeneutiska, och denna 
tradition är utpräglat humanistisk till sin riktning. Hermeneutisk vetenskap 
är vetenskap som bedriver tolkningar av ”förstående”. Ren hermeneutik 
innebär att människan använder sina egna minnen, upplevelser och sin 
förståelse.33 En tolkning innebär ofta att man visar på innebörder eller 
sammanhang som ligger bakom det som direkt framträder eller kan 
observeras i en text, samtal eller handling. Till hjälp kan teorier från andra 
ämnen anknytas.34 Man kan säga att hermeneutik, med dess betoning på 
igenkännande och förståelse, öppnar möjligheter till kunskap som inte ges 
av positivismen.35 
 
Wilhelm Dilthey är det största namnet i kampen för ett särskiljande av 
humanvetenskaperna, vilka även inkluderar dagens samhällsvetenskaper, 
från naturvetenskaperna.36  Enligt honom måste man förstå och tolka 
människan och hennes föreställningar om världen i hennes sociala och 
kulturella sammanhang. Människor, händelser, konst- och musikverk måste 
tolkas och förstås mot bakgrund av de kulturer och samhällssystem under 
vilka de kommit till. Dilthey använde begreppsdistinktionen ”förstå och 
förklara” i det sammanhanget att ”naturen förklarar vi, själslivet förstår 
vi37”. I naturvetenskaperna är förståelsen logisk och faktainriktad medan 
förståelsen i humanvetenskaperna är överblickande och upplevelsebetonad. 
Naturvetenskapens huvuduppgift kan sägas vara att förklara verkligheten 
för att kunna förutsäga kommande händelser. Inom humanvetenskaperna 
vill man snarare skapa förståelse för mänskligt handlande och beteende för 
att klarlägga mönster i samhällen och hos individer. 38 Förståelse förutsätter 
en helhetssyn, vilket innebär att istället för att isolera några variabler gäller 
det att sätta in de unika händelserna i sitt sammanhang. Tolkning blir 
viktigare än formaliserad analys, och vid tolkningen tillåts även forskarens 
personlighet att spela en roll.39  
 
                                                 
32 Thurén, T. 1991 
33 Ibid 
34 Wallén, G. 1996 
35 Thurén, T. 1991 
36 Egidius, H. 1986 
37 Dilthey, W. Ur: Egidius, H. 1986:46 
38 Egidius, H. 1986 
39 Wigblad, R. 1997 
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Positivism ska utgå från ”rena fakta”, men frågan som kan ställas, och som 
vi instämmer i, är hur ren dessa fakta verkligen är. Det finns nämligen ett 
begrepp som kallas förförståelse, som ska behandlas närmare i avsnitt 
2.1.3, och som är centralt inom hermeneutiken. Med förförståelse menas att 
vi människor inte uppfattar verkligheten endast genom våra sinnen. Det vi 
tror vara rena sinnesintryck tolkas i själva verket av oss, och genom denna 
tolkning får intrycket en mening. Förförståelse finns således överallt, också 
i de mest strikta positivistiska sammanhangen.40 Alltså är den ”hårddata” 
som positivister utgår från i själva verket tämligen mjuk. 
 
Vi anser att båda vetenskapsplattformarna kan ifrågasättas. Hermeneutik 
kan anses vara ”en osäker vetenskapsmetod” eftersom de tolkningar som 
görs utgår från ens egen kunskap och upplevelser. Det går även att 
ifrågasätta positivisternas anspråk på att komma med slutgiltiga sanningar. 
Vi gör inte anspråk på att helt och fullt inta en hermeneutisk eller 
positivistisk ståndpunkt, men vårt syfte, att ur ett företagsperspektiv belysa 
och förstå förpackningsdesignens roll, är av sådan art att ett hermeneutiskt 
synsätt lämpar sig bäst. Detta då vi vill se på förpackningsdesignen ur ett 
holistiskt perspektiv, dessutom hör ämnet som sådant hemma i 
samhällsvetenskapen.  
 

2.1.3 FÖRFÖRSTÅELSE OCH PARADIGM 
 
Förförståelse är ett viktigt begrepp inom hermeneutiken. Det vi upplever, 
ser, hör, tycker och tänker bygger på denna. En större erfarenhet ger en 
bättre förförståelse. Växelspelet mellan förförståelse och erfarenhet kallas 
”hermeneutisk cirkel”. Denna visar på att erfarenhet och förförståelse 
förutsätter varandra i en ständigt pågående process.41 I begreppet 
hermeneutik ligger att det ska ske en förändring av tolkningen efterhand 
som man blir alltmer insatt i det man arbetar med. Med sin förförståelse får 
man i början av arbetet en viss helhetsuppfattning, när man sedan kommit 
in i den tanke- och betydelsekrets som arbetet gäller är man inne i en 
”hermeneutisk cirkel”. Man får ett bättre grepp om detaljerna och kan helt 
komma att ändra uppfattning om studien. Detta förändrar i sin tur 
tolkningen av de detaljer som man först blev bekant med men då 
uppfattade annorlunda.42  
 
Vi anser att vi, under arbetsprocessen med uppsatsen, kommer att befinna 
oss i en hermeneutisk cirkel. Under arbetets gång blir vi mer och mer 
insatta i det ämne som studeras och vi ser det, och angriper det, från olika 
perspektiv. Till en början tillgodogör vi oss befintlig litteratur vilket ger oss 
                                                 
40 Thurén, T. 1991 
41 Ibid 
42 Egidius, H. 1986 
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en plattform att arbeta utifrån. Denna plattform utgör grunden till den 
empiri vi samlar in vilken i sin tur ligger till grund för analys och slutsats. 
Vi pendlar mellan vår förförståelse vi har med oss och den förståelse vi 
utvecklar, som sedan utgör förförståelse i nästa varv i cirkeln. Kanske kan 
man ifrågasätta om det verkligen är en cirkel vi befinner oss i, vi ser det 
snarare som att vi pendlar från en sida till en annan (se figur 4).  
 
Utifrån våra slutsatser ges förslag till fortsatt forskning och där tar vår del i 
den hermeneutiska cirkeln slut. Genom att ingå i en hermeneutisk cirkel 
bidrar vi till att föra kunskapen om förpackningsdesignens betydelse framåt 
till andra intressenter, som kan låta vår studie ingå som en del i sin 
plattform. ”Vår” cirkel är således inte den enda, vi tar vid där någon slutat 
tidigare; vid forskningsfronten, och någon annan tar sedan vid där vi sätter 
punkt för denna studie. 

Figur 4. Vår hermeneutiska cirkel. 
 
Thurén43 skriver att mycket av den vetenskapsteoretiska diskussionen i 
själva verkat handlar om hur man ska ställa sig till olika former av 
förförståelse. Frågan som står i centrum är om vi kan uppnå någon fast 
kunskap eller om kunskapen är relativ. Ett sätt att se på och hantera detta 
problem är Thomas S. Kuhns teori om paradigm, en teori som vi finner 
relevant för vårt arbete. Forskare har redan från starten med sig förutfattade 
meningar menar Kuhn, det vill säga det finns inga ”rena fakta”. Detta är 
dock inget som man själv är medveten om utan en stor del av vår kunskap 
är så kallad ”tyst kunskap”, vilken är underförstådd och inte direkt 
uttryckbar i ord.44  
 

                                                 
43 Thurén, T. 1991 
44 Molander, B. 1988 
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Vi, som studenter, tillgodogör oss denna kunskap genom att våra lärare och 
läroböckerna utgår från den som självklar. Den ”tysta kunskapen” inom ett 
vetenskapligt område hänger samman och bildar en helhet som Kuhn kallar 
för paradigm, ett slags mönster som fakta anpassas till45. Människor vars 
verksamhet baseras på samma paradigm har anslutit sig till samma regler 
och kriterier för forskningsverksamheten. Flera olika paradigm kan existera 
sida vid sida, och samtidigt styra flera olika traditioner av normal 
vetenskap som överlappar varandra utan att dock vara desamma.46 Som 
begreppet har kommit att användas i samhällsvetenskaperna innefattar 
begreppet således en uppsättning grundantaganden som är kännetecknande 
för ett ämnesområde och som antas styra valet av problemställningar, 
begrepp, metoder och så vidare47.  
 
Vi ser det således som att alla människor har en så kallad förförståelse. 
Utan denna skulle vi inte begripa det vi upplever eftersom vi tolkar allt vi 
upplever. Vi formas under vår uppväxt och de erfarenheter vi samlar på oss 
under livet. Vi innehar således ett slags filter genom vilket vi ser på vår 
omgivning. I vår roll som uppsatsförfattare är det i mycket hög grad våra 
studier som format oss och som gett oss en viss förförståelse som vi 
inträder med i vårt arbete. Vi ingår i, det av oss benämnda, 
företagsekonomiska paradigmet och arbetet kommer att bedrivas utifrån 
detta paradigm.  
 

2.2 VÅRT PERSPEKTIV 
 
Efter att ha redogjort för olika vetenskapliga traditioner och metodansatser, 
ska vi nu sammanfatta vårt perspektiv. Vi har tidigare redogjort för några 
av våra ståndpunkter men nedan följer en sammanfattning av dessa.  
 
Till följd av tidigare fört resonemang, anser vi att vi inte kan vara objektiva 
i den meningen att vi är värderingsfria och studerar ämnet 
förutsättningslöst. Detta då vår studie styrs av intressen som spänner över 
vår utbildning vilket medför att vi har med oss värderingar, kunskaper och 
tidigare erfarenheter. Dock anser vi att en strävan mot objektivitet kan 
uppnås om man med detta begrepp inbegriper medvetenhet och öppenhet, 
vilket innebär att vi är kritiska mot insamlat material. Vi kommer att till 
största del utgå från insamlad empiri, och det är denna empiri vi analyserar 
för att kunna dra slutsatser. Av detta följer att det mer tydligt är en induktiv 
metodansats som vi anammar. Valet av empiriinsamlingen sker dock inte 
förutsättningslöst, det vill säga vi sysslar inte med induktion i dess renaste 
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och extrema form, utan vi grundar vårt empiriurval och frågeställningar i 
de teorier vi finner väsentliga för vår studie.  
 
Då vår studie speglas mer av det hermeneutiska synsättet blir vår 
människosyn och verklighetsuppfattning, samt hur vi tolkar och förstår det 
vi studerar, relevant. Subjektivitet blir ofrånkomligt och vår verklighets-
uppfattning speglar vårt arbete. Den empiri arbetet bygger på och som vi 
tolkar upplevs av oss och våra sinnen, och de slutsatser vi drar speglas och 
präglas av vårt tänkande. Vi är således subjektiva aktörer inom det 
ämnesområde vi valt att studera. Resultatet av studien är, av oss gjorda, 
tolkningar och vi försöker reflektera över dessa tolkningar och vara kritiska 
i den mån vi kan till det subjektiva inslaget. Det går inte att bortse från det 
subjektiva inslaget, men under arbetets gång tror vi att vårt perspektiv 
vidgas och att vi får en bredare och mer objektiv syn inom det 
ämnesområde vi studerar. Detta i enlighet med den hermeneutiska cirkeln, 
det vill säga att en större erfarenhet ger en bättre förförståelse och att detta 
är en ständigt pågående process 
 
Vår uppgift är att försöka tolka och skapa en utökad förståelse för den 
företeelse vi studerar och inte förklara verkligheten eller komma med 
absoluta sanningar. Vår undersökning kan i viss mån jämföras med vad 
Alvesson & Sköldberg48 kallar empirisk forskning präglad av reflektion. 
Detta då vi ställer oss något skeptiska till så kallade oproblematiska 
avspeglingar av hur verkligheten fungerar, samtidigt som studiet av 
genomtänkta delar av denna verklighet kan ge viktigt underlag till en 
kunskapsbildning som ger möjligheter till förståelse snarare än fastställer 
sanningar. Vilka kan då tänkas ha nytta av innehållet i denna uppsats? 
Förutom de företag som innefattas i denna studie, ser vi att den kan bidra 
med kunskap om förpackningen och dess design till företag som producerar 
framförallt dagligvaror. Vi har valt att enbart fokusera på dryckes-
producenter, men vi menar att livsmedel i stort är beroende av en väl 
genomtänkt förpackning. En annan viktig målgrupp är designkonsulter som 
arbetar med identitetsbyggande och identitetsförtydligande i företag, och då 
bland annat genom just förpackningsdesign. Vår förhoppning är givetvis att 
många önskar läsa denna uppsats tack vare att de delar författarnas intresse 
för ämnet och förstår vikten av design som ett centralt konkurrensverktyg 
för företag i framtiden. Vi behandlar dock endast en del av designämnet; 
förpackningsdesign, men som påpekats i inledningskapitlet innehåller 
designämnet många förgreningar som alla blir mer och mer viktiga för 
företag att reflektera över och arbeta med.  Dock bör det nämnas att 
innehållet, till följd av att detta är en studie inom ämnet företagsekonomi, 
präglas av företagsekonomiska termer och teorier vilket kan kräva att 
läsaren är något bekant med dessa för att ta till sig alla resonemang. 
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3. METOD 
 
 
Efter att ha redogjort för vårt vetenskapsteoretiska perspektiv, följer i detta 
avsnitt en förklaring av vårt tillvägagångssätt av studiens genomförande. 
Metodavsnittet ska skapa en insikt i vad vår studie bygger på för fakta samt 
hur vi har gått tillväga för att komma fram till vårt resultat. Läsaren ska 
även få en förståelse för, samt kunna bedöma, de metodiska val och 
ställningstaganden vi gjort. I avsnittet behandlas vårt val av metodik, de 
undersökningstekniker vi använt (se markerade fält i figuren) samt för- och 
nackdelar med våra val. 

 
Figur 5. Metodlärans begrepp (Andersen, I. 1998:15) Egen bearbetning. 

 
”Observera allt som hindrar! Fråga: ”Var är början? Vart 
går vägen?” Vett och kunskap kvalen lindrar, klargör alla 
svåra lägen.” 

(Nalle Puh) 
 

3.1 VÅR STUDIE 
 
För att en studie ska vara meningsfull krävs det att den har ett 
nyhetsvärde.49 Detta värde ser vi återfinns i denna studie då ämnet har 
formats av det ökade intresse design har fått för svenska företag. Detta i en 
tid när produktens funktioner och egenskaper tas för given och valet i 
många fall avgörs av en ”yta”. Vilken inriktning av designämnet fokus 
skulle riktas mot var dock inte alldeles klart från början. Vad gäller den 
empiriska förankringen, tog denna sin början i ett möte med 
utrikeshandelschefen på Östsvenska Handelskammaren. Han föreslog att vi 
skulle kontakta Precis Sweden AB, ett ungt företag beläget i Borensberg 
som producerar och säljer vodka. Vid närmare undersökning av företaget 
upptäckte vi att de investerat mycket tid och pengar på att ta fram 
förpackningen, alltså flaskan. Vi började diskutera i termer av grafisk 
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design och förpackningsdesign, samt hur företag använder och tänker kring 
detta. Utifrån denna diskussion valde vi att fördjupa oss i ämnet 
förpackningsdesign, detta då vi kom till insikt om att förpackningen idag 
måste spela en större roll än att bara vara behållare. Idén till ämnet kommer 
således ur ett intressant empiriskt fenomen, vilket kopplas till vår mer 
tydliga induktiva ansats. De områden och begrepp som vi valt att utröna, 
som kan kopplas till förpackningsdesign, utgår dock från teori som finns 
inom ämnet företagsekonomi idag. Vi undersöker således inte fenomenet 
förpackningsdesign helt förutsättningslöst, utan studiens struktur och 
upplägg är också teoretiskt förankrade. 
 

3.1.1 KVALITATIV ELLER KVANTITATIV METODIK? 
 
Vid insamlandet av den empiri som ska ligga till grund för analys och 
slutsatser, ställs man inför frågan om man ska tillämpa en kvantitativ eller 
kvalitativ metodik. De båda vetenskapsplattformarna positivism och 
hermeneutik, som redogjorts för i föregående kapitel, kan sägas utgöra 
utgångspunkter för dessa båda metodiker där den kvantitativa metoden 
grundas i den positivistiska vetenskapsteoretiska plattformen och den 
kvalitativa i den hermeneutiska plattformen50. Denna grova särskiljning av 
de båda metodikerna kan dock ifrågasättas, och vi instämmer i Wigblads51 
rekommendation att man mycket väl kan använda sig av flera metoder för 
att ta tillvara fördelarna med respektive metod. Han menar att det visst går 
att ha ett positivistiskt paradigm och arbeta med djupintervjuer samt förena 
ett hermeneutiskt paradigm och surveyundersökningar. De slutsatser och 
tolkningar som följer av en kvalitativ undersökning är subjektiva, men detta 
gäller även kvantitativa undersökningar där subjektiviteten ligger i hur 
problemet bestäms samt vilket perspektiv och vilka teorier och modeller 
som väljs.  
 
Andersen52 vill också slå fast att det inte är frågan om två olika metoder, 
utan snarare om två grupper av metoder med vissa gemensamma nämnare. 
När man talar om dessa båda metoder kan man antingen associera till 
bestämda undersökningsmetoder, till exempel en strukturerad i motsats till 
en ostrukturerad intervju, eller lägga tonvikten på hur det insamlade 
materialet bearbetas. Vid användandet av en kvantitativ metodik, är 
tillvägagångssättet en envägskommunikation varvid undersökningen sker 
helt på forskarens villkor. Utgångspunkt för kvalitativa metoder är att varje 
fenomen består av en unik kombination av kvaliteter eller egenskaper, och 
att man därför inte kan mäta eller väga det.  
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En skillnad som kan påpekas mellan den kvantitativa och den kvalitativa 
undersökningen är att den sistnämnda präglas av flexibilitet, vilken kan ses 
både som en styrka och svaghet.53  Styrkan utgörs av att kvalitativ metod 
tillåter en ständigt fördjupad förståelse av det fenomen som studeras allt 
eftersom ny kunskap tillkommer. Om vi under studiens gång upptäcker att 
frågeställningar glömts bort och bör tilläggas eller förändras, kan vi rätta 
till detta. Svagheten ligger i att information insamlad genom kvalitativ 
metod i princip är omöjlig att jämföra, då denna kan ha kommit fram 
genom dels olika problemupplevelser hos oss, dels att förhållanden som 
gällt under insamlingen av informationen växlat.  
 
Då vi ämnar undersöka och skapa förståelse för förpackningsdesignens 
betydelse och roll ur ett företagsperspektiv (se syftet), anser vi att detta 
fenomen bäst fångas med hjälp av en kvalitativ metodik. Kvalitativ data 
består bland annat av beskrivningar av exempelvis situationer och 
händelser, av citat från olika personer om deras erfarenheter, åsikter och 
tankar54. Vi anser att vår studie kräver denna metod då sambanden är svåra 
att få fram och förstå vid en kvantitativ metodik som istället syftar till att 
mäta och kvantifiera. För att kunna uppfylla vårt syfte med studien krävs en 
tolkning av våra insamlade data, och denna tolkning grundar sig på vår 
upplevelse. 
 

3.1.2 FALLSTUDIE  
 
Vår studie kan liknas vid en fallstudie snarare än en tvärsnittundersökning, 
då en fallstudie i regel är beroende av att det bland ett stort antal 
möjligheter medvetet väljs ut vilket/vilka fall som ska undersökas. Det som 
utmärker fallstudier är nämligen dess inriktning mot en enda, eller ett fåtal, 
enheter eller företeelser.55 Tvärsnittundersökningar däremot strävar alltid 
efter många undersökningsenheter. Företeelsen vi ämnar undersöka i vår 
fallstudie är, för att tydliggöra detta, förpackningsdesignens betydelse i 
konkurrenshänseende. Vårt empiriska urval består av sex dryckes-
producerande företag samt två designkonsulter. Företagen som ingår i 
urvalet är dock inte separata fall utan avser bidra med empiri till företeelsen 
som behandlas i studien.  
 
Fallstudier inriktas på en företeelse och är deskriptiva samt heuristiska, det 
vill säga de ger insikter om den företeelse som undersöks.56 Eftersom vi, 
enligt vårt syfte, önskar belysa och förstå ett sammanhang följer att en 
fallstudie är mer lämplig än en tvärsnittundersökning, då en fallstudie 
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erbjuder fler möjligheter att gå på djupet. En fallstudie ger möjligheten att 
ta itu med fallet i dess helhet, och kan således upptäcka hur de olika delarna 
påverkar varandra. Ett annat sätt att uttrycka det är att en fallstudie mer 
tenderar att ge en helhetssyn, vara holistisk, snarare än att ägna sig åt 
enstaka faktorer. En fallstudie lämpar sig således för denna studie då det 
faktum att ämnet för studien är relativt outforskat.  
 

3.2 STUDIENS GENOMFÖRANDE 
 
Denna del ska beskriva tillvägagångssättet och de undersökningstekniker 
som tillämpades under empiriinsamlingen. För att utveckla förståelsen för 
ämnet, det vill säga innan empirin samlades in, sökte vi efter litteratur och 
artiklar inom området design i allmänhet och förpackningsdesign i 
synnerhet. Att göra en litteraturstudie bidrar dels till att få en inblick i vad 
som gjorts inom området tidigare, och dels minska risken för att man 
studerar ett trivialt och ointressant ämne57. Vi kom efter åtskilligt sökande 
efter litteratur om förpackningsdesign och teorier i ämnet till insikt om att 
det, utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv, inte fanns mycket skrivet 
inom detta område. Dock fann vi att vissa uttryck återkom, dessa var 
marknadskommunikation, positionering och märkesidentitet. Av den 
anledningen valde vi att söka vidare litteratur inom dessa områden för att se 
hur framskriden litteraturen är vad gäller kopplingar mellan förpacknings-
design och dessa ämnen.  
 
Förutom litteraturstudien genomfördes även ett besök hos Precis Sweden 
AB. Detta besök utgjorde en förstudie i åsyfte att ytterligare skapa 
förståelse för studiens ämnesval. Under besöket fick anställda på företaget 
ge sin bild av verksamheten samt berätta om betydelsen av flaskans design.  
 

3.2.1 EMPIRIINSAMLING 
 
Empirin i denna studie utgörs uteslutande av primärdata och den utgår 
framförallt från de dryckesproducerande företagen. Dock breddas 
företagsperspektivet i och med att intervjuer med designkonsulter även 
genomförts. De ses som viktiga aktörer eftersom de anlitas av företag vilket 
leder oss att anta att konsulterna påverkar dessa företag i arbetet med hur 
förpackningen bör användas. Men perspektivet intar ändock ”innehavaren” 
av produkten och dess förpackning, konsumentperspektivet inryms alltså ej 
(se avsnitt 1.5). Studien kännetecknas således av direkt metodik58, då vi 
utgår från insamlad empiri som utgörs av primärdata från genomförda 
intervjuer. 
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3.2.1.1 Urval av respondenter 
 
Innan information ska samlas in är det av vikt att avgöra vilka personer 
som ska intervjuas. Eftersom det är omöjligt att intervjua alla och iaktta 
allting måste någon form av urvalsmetod tillämpas. Vid kvalitativa 
fallstudier görs ofta ett icke-sannolikhetsurval när man bestämmer vilka 
individer som ska innefattas i fallet.59 Detta urval grundas på och bestäms 
av de frågor och intressen som är typiska för fallstudien i fråga. Att ett 
icke-sannolikhetsurval är den främsta metoden vad gäller kvalitativa 
fallstudier beror på att generalisering, i statistisk bemärkelse, inte är ett mål 
för kvalitativ forskning.  
 
De konsulter som vi tog kontakt med och intervjuade, valde vi ut på 
grundval av i vilken utsträckning de kunde bidra med förståelse av ämnet 
förpackningsdesign. Vår urvalsmetod av respondenter var således ett så 
kallat målinriktat, eller ändamålsinriktat, urval.60 Ett målinriktat urval 
baseras på antagandet att man önskar upptäcka, förstå och få insikt, urvalet 
måste därför göras så att respondenterna bidrar till att vi lär oss så mycket 
som möjligt om ämnet. Urvalet av designkonsulter gjordes utifrån de 
kriterier att de givetvis arbetar med förpackningsdesign och påverkar 
företagen i hur de bör använda sin förpackning, men även för att de idag 
har kända svenska företag som klienter. Vi bedömer utifrån detta att de 
besitter stor kunskap om ämnet. Vidare har de båda respondenterna en 
nyckelposition i sina respektive företag vilket också talar för att 
sannolikheten att de kan ämnet förpackningsdesign är stor. Vi ansåg att 
designbyråerna Brindfors Enterprise IG samt Stockholm Design Lab 
uppfyller dessa kriterier. Brindfors har till exempel ett pågående projekt 
med the Absolut Company. Intervjuer genomfördes med Peter Györki, VD 
för Brindfors Enterprise samt Björn Kusoffsky, en av grundarna till 
Stockholm Design Lab.  
 
Vad gäller valet av dryckesproducenter, valdes även dessa enligt ett 
ändamålsinriktat urval, och vi ansåg att de utgjorde så kallade typiska 
undersökningsenheter61. Detta innebär att valda enheter i viktiga 
hänseenden liknar andra som skulle ha kunnat väljas. Urvalet görs, enligt 
denna metod, efter beskrivna kriterier och normer som ställts upp62. I detta 
fall är det produkter som är svåra att bedöma på förhand samt har en 
svårdifferentierad kärnprodukt. Vi utgick från det första företaget, Precis 
Sweden AB, och önskade inkludera fler företag som producerade drycker. 
Anledningen till att vi inte nöjde oss med ett enda företag förklaras av att vi 
önskade utreda hur olika dryckesproducerande företag resonerar kring 
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förpackningsdesignens roll. Är den av olika vikt beroende på dryck? En 
annan aspekt som vi fann intressant, då urvalet utgörs av olika 
dryckesproducenter, var huruvida marknadsföringsrestriktioner spelar in. 
Påverkas förpackningens roll av dessa restriktioner? Att det blev just 
dryckesföretag beror på att drycker, som nämnts, är näst intill omöjliga att 
differentiera eftersom kärnprodukten är svår att konkurrera med. Dessutom 
kan man som konsument inte bedöma drycken innan köp. Istället kan det 
bli mycket upp till förpackningen att skapa attraktion, detta då kanske 
främst till förstagångskunder. Förpackningen är ett forum för visuell 
kommunikation, det vill säga den kommunikation som uppfattas med 
synen. 
 
Sammantaget är det sex stycken respondenter, fördelade i tre 
dryckesgrupper, som inkluderas i studien. Den person som intervjuades för 
respektive dryck presenteras nedan. 
 
Vodka: 
•  Precis Vodka, försäljningschef Mikael Blom 
•  Thor´s Hammer Vodka, grundare Mika Pirttimäki 
 
Öl: 
•  Åbro Original, marknadsansvarig Helena af Sandeberg 
•  Spendrups Öl, varumärkesansvarig Magnus Månsson 
 
Lättdryck: 
•  Festis, marknadschef Eva Strömbom 
•  Ramlösa, produktgruppchef Pål Ekberg 
 
Det finns ingen riktlinje för hur många enheter eller respondenter en 
fallstudie bör inrymma, dock innebär en fallstudie att det är ett eller ett fåtal 
enheter som undersöks mer djupgående. Vår fallstudie innefattar en 
företeelse, nämligen förpackningsdesignens betydelse i konkurrens-
hänseende. Genom att studera denna företeelse med hjälp av ett varierat 
urval både gällande olika dryckesproducenter samt att konsulter inkluderats 
i detta, anser vi att fallet undersöks på djupet inom ramen för vårt syfte. 

3.2.1.2 Intervjuerna 
 
Kvalitativa fallstudier bygger i stor utsträckning på information som 
hämtats från intervjuer, observationer och dokument av olika slag63. Vi 
anser att intervjuer lämpar sig bäst för vår studies syfte då vi önskar få fram 
information om hur de olika respondenterna tänker kring förpacknings-
design. Detta görs bäst genom intervjuer. Avsikten med intervjuer uttrycks 
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väl av Patton64 som skriver att ”…syftet med intervjuer är således att göra 
det möjligt för oss att inta en annan människas perspektiv”. 
 
Intervjuer kan genomföras på olika sätt beroende på vilken grad av struktur 
man önskar ha.65 Intervjuer med ett frågeunderlag som är utformat som en 
enkät, där svarsalternativen blir låsta och det lämnas litet utrymme för 
variationer i svaren, benämns som högstrukturerad. Motsatsen utgörs av 
öppna, samtalsliknande intervjuer där vissa teman som ska behandlas 
preciserats. De intervjuer vi utför är av mer öppen och semistrukturerad 
natur, vilket innebär att frågorna är av öppen karaktär, men att vi önskar ha 
viss information från alla respondenter. Samtliga intervjuer behandlar ett 
antal frågeställningar men ordalydelse samt följdfrågor är ej bestämda helt 
och fullt i förväg. Intervjuerna ska karaktäriseras lika mycket av en 
diskussion som en utfrågning. I de flesta fall används också mer öppna 
intervjuer i fallstudier. Det slaget av intervjuer utgår från att individuella 
respondenter definierar verkligheten på olika sätt. Just denna ”olikhet” 
bland våra respondenters uppfattningar vill vi komma åt genom 
intervjuerna.  
 
Intervjuerna med de två konsulterna kan ses som mer ostrukturerade än de 
övriga intervjuerna. De tar formen av en mer öppen diskussion som syftar 
till att ge inblick i ämnet och, som ett komplement till teorier, ligga till 
grund för övriga intervjuer. Det vi utgår från vid dessa intervjuer är 
positionering, identitet och kommunikation av den anledningen att det är 
dessa begrepp som främst återkommer i den litteratur som behandlar 
förpackningsdesign66. Frågeunderlaget som används till de mer 
strukturerade intervjuerna med företagsrespondenterna återfinns i bilaga 1. 
 
Den personliga intervjun är den vanligaste intervjutypen vid 
semistrukturerade intervjuer67. Det är också denna intervjutyp vi använder i 
störst utsträckning, men på grund av olika omständigheter genomförs även 
två telefonintervjuer. Sammantaget blir det åtta intervjuer. För varje 
intervju avsätts ungefär en timma. Innan intervjun tar sin början diskuteras 
frågan om anonymitet. Att ta upp denna aspekt med respondenterna utgör 
ett viktigt etiskt ansvarstagande av undersökaren i en kvalitativ studie.68 I 
en fallstudie är det nämligen mycket avgörande om huruvida identiteten för 
de personer och företag som ingår i studien ska skyddas eller ej samt hur 
informationen som delges i intervjuerna får spridas. Samtliga respondenter 
samtyckte till att deras namn samt företagsnamnet kopplades till respektive 
utsaga. Alla intervjuer spelades in på band och skrevs sedan ut. Utskrifterna 
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av samtliga intervjuer har kontrollerats av respektive respondent för att 
eliminera missförstånd och felaktigheter. 
 

3.3 KAN LÄSAREN LITA PÅ STUDIEN? 
 
I vilken utsträckning läsaren kan lita på studiens redovisade resultat och 
slutsatser brukar diskuteras utifrån begrepp som validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. Vid kvalitativ forskning kan andra begrepp användas, 
såsom sanningsvärde och tillförlitlighet, men poängen är att innebörden av 
dessa begrepp är minst lika relevanta för denna typ av forskning.  
 

3.3.1 SANNINGSVÄRDE 
 
En studie har högt sanningsvärde, så kallad validitet, om den ger ett 
trovärdigt svar på det man vill veta.69 När det gäller data bör undersökaren 
fråga sig huruvida denna reflekterar verkligheten, samt i vilken grad den 
täcker de avgörande frågorna. Validitet handlar således om i vilken 
utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses riktiga 
och träffsäkra. Personliga intervjuer är, som tidigare nämnts, den främsta 
metoden vid insamlandet av kvalitativ data varför vi eftersträvar att 
använda denna metod i så stor utsträckning som möjligt. Intervjuer skapar 
även validitet på så sätt att informationens riktighet och relevans kan 
kontrolleras löpande under tiden den samlas in70. Denna kontroll av 
missuppfattningar och feltolkningar är svårare att genomföra vid 
exempelvis enkätutskick.  
 
En svår men nödvändig balansgång vid kvalitativ forskning, är att erkänna 
och reda ut undersökarens jag som en influens i arbetet71. Som nämns i 
kapitlet om vetenskap kan vi inte vara objektiva i den mening att vi är 
värderingsfria och studerar förutsättningslöst. Vi ska belysa och förstå 
förpackningsdesignens roll och resultatet är vår tolkning av empirin. 
Däremot kan vi, genom att kritiskt se på den teori och empiri som vi 
presenterar, minska inslaget av subjektivitet. Fullständig objektivitet kan vi 
dock inte uppnå beroende på att vi har inneboende värderingar, kunskaper 
och erfarenheter. Kvalitativa undersökningar präglas generellt av att de ska 
ge upphov till förståelse och tolkning för ett ämnesområde och då blir 
kriterierna för att man ska kunna lita på resultatet helt annorlunda än vid 
forskning som går ut på att upptäcka lagbundenheter eller pröva 
hypoteser72. Vår skyldighet som författare blir att, på ett ärligt sätt, återge 
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vårt synsätt samt den information som samlats in och den kunskap som 
givits oss under arbetets gång. 
 
Att undersöka vald frågeställning ur flera perspektiv ger data i en studie 
ökad validitet73. Vi försöker uppnå detta genom att inte bara intervjua 
respondenter från de utvalda företagen, utan även prata med 
designkonsulter. Detta gör att vi ges förutsättningen att förstå ämnet på ett 
bredare och mer fullständigt sätt. För att säkerställa validiteten ytterligare 
har vi låtit respondenterna läsa igenom intervjuutskrifterna, detta för att 
vara säkra på att allt som sagts under intervjun kan används i studien. De 
tolkningar vi sedan gör av insamlad data, är dock våra egna, och kan inte 
kan rättas eller godkännas av respektive respondent.  
 

3.3.2 TILLFÖRLITLIGHET 
 
Tillförlitlighet, eller reliabilitet, i data fås i det fall samma undersökning 
genomförs vid olika tillfällen av olika undersökare och undersökningarnas 
resultat blir lika gång efter gång.74 Om någon annan genomför studien, 
kommer denne då fram till samma slutsatser som vi? Svaret på denna fråga 
kan ej ges på ett absolut sätt, då undersökarens jag vid kvalitativ forskning 
som bekant är en integrerad del av forskningsinstrumentet. Det är omöjligt 
att skriva uppsatsen på ett rent objektivt sätt då vi färgas av personliga 
värderingar som påverkar synen på vår omgivning och vårt angreppssätt. 
Då andra personer förmodligen tolkar situationer annorlunda blir 
sannolikheten att uppnå samma resultat minimal. Dessutom är data i viss 
mån unika då de samlas in i en specifik situation med specifika individer. 
Dessa aspekter av en kvalitativ studie har även påpekats tidigare. Istället får 
läsaren bilda sig en uppfattning om innehållets trovärdighet utifrån vårt 
tillvägagångssätt. Den ovanstående frågan får, som Denscombe75 beskriver, 
tacklas på andra sätt genom att vi som författare är noga med att beskriva 
och motivera vårt syfte och teorival, hur studien har genomförts samt 
resonemangen bakom de beslut vad gäller exempelvis empiriurval vi fattat 
under arbetets gång. 
 

3.3.3 GENERALISERBARHET 
 
Ett problem som är förknippat med användandet av en fallstudie är frågan 
om hur representativt det/de fall som undersökts är, samt om resultaten av 
studien går att generalisera till andra exempel och enheter. Vissa forskare 
menar att det inte går att generalisera resultaten utifrån en fallstudie, och 
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ser därför detta som en begränsning hos metoden. Poängen med en 
fallstudie är dock att kunna gå på djupet i ett ämne, en händelse eller 
företeelse och inte för att ta reda på något som gäller generellt för många 
eller alla undersökningsenheter.76 
 
Men även om fallen som undersöks i vissa avseenden är unika, så är de 
också exempel som ingår i en bredare kategori. Trots att vi har begränsat 
oss till företag som producerar drycker tror vi att det teoretiska 
resonemanget kan vara tillämpbart i flera fall än enbart de studerade 
företagen. Vårt urval är visserligen styrt av syftet och gjort utifrån att det 
ska uppfylla detta, men för den skull behöver det inte innebära att det är 
omöjligt att urvalet också kan bidra till att uppnå generaliseringar. Urvalet, 
vilket är ändamålsenligt med typiska undersökningsenheter, innebär att de 
valda fallen liknar andra som skulle ha kunnat användas och att resultatet 
av studien således kan tillämpas på liknande fall77. Vi har nämnt under 
avsnitt 2.2 att vi ser att de slutsatser denna studie landar i även kan vara 
applicerbara på andra dagligvaror, då livsmedel som konsument-
produktgrupp i stort är beroende av en välarbetad förpackningsdesign. 
Detta kopplar vi an till att många livsmedel just har en svårdifferentierad 
kärnprodukt, det finns flera produkter av samma sort, och att andra faktorer 
kan tilltala konsumenten istället. Vidare avser vi med studien att ge ökad 
förståelse för förpackningsdesignens roll, och vi menar att intervjuerna med 
konsulterna bidrar till ett mer komplett perspektiv på ämnet. Bilden av vårt 
beskrivna fenomen blir då, genom intervjuer med flera aktörer, tillräckligt 
bred och vi får ett mer heltäckande svar på vårt syfte. Återigen är det upp 
till oss som författare att ge läsaren den information denne behöver för att 
bedöma i vilken utsträckning resultatet får generella konsekvenser för 
andra av samma typ, eller om det är begränsat till just de företag som 
studien tar upp.  
 

3.4 REFLEKTION ÖVER GENOMFÖRANDET 
 
Vårt val av studie resulterade i en fallstudie, då vi önskar ge en 
övergripande bild av förpackningsdesignens roll, det vill säga inte bara i ett 
visst specifikt sammanhang. Det positiva med en fallstudie är att metoden 
är förankrad i verkliga situationer och därför bör resultera i en rik och 
holistisk redogörelse av den företeelse som studeras.78 Man tillåts att ta itu 
med förhållanden på ett sätt som surveyundersökningar inte gör. Nackdelen 
är dock att, då man eftersträvar en holistisk beskrivning och analys av en 
företeelse, kanske inte har tid eller råd att genomföra detta. Det är svårt att 
göra en fallstudie ”lagom” omfattande. Ett problem förknippat med just 
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detta är accessproblemet, att skaffa sig tillträde till studiens miljöer och till 
rätt personer. Att detta arbete kan vara krävande har vi även fått uppleva, 
dock inte i någon större omfattning. Men att det kan ta tid i anspråk att få 
tag på rätt personer samt boka in ett möte bör man räkna med. Den 
holistiska beskrivningen är alltså både en styrka och en svaghet.  
 
Som påpekats tidigare, är studien mycket styrd och influerad av oss som 
undersökare. Man är utelämnad åt sin egen förmåga och fingertoppskänsla 
under stor del av arbetet. Det kommer mycket an på undersökarens 
egenskaper och kvalifikationer för att fallundersökningen ska bli bra. 
Därför krävs stor tolerans för oklarhet och mångtydighet samt ett kritiskt 
förhållningssätt i förhållande till insamlad empiri och personliga 
värderingar. Detta kan ses både som en styrka och en svaghet, vi ser dock 
att svårigheten ligger i att inte låta egna värderingar och uppfattningar lysa 
igenom för mycket.  
 
Beroende på det fall som ska studeras så finns det inom detta ett stort antal 
företeelser som kan observeras, platser att besöka, människor att intervjua 
samt dokument som borde läsas. Undersökaren ställs därför inför valet att 
plocka ut de enheter som ska ingå i fallstudien. Det finns flera 
tillvägagångssätt att anamma vid urvalet, men då vi hade ett par kriterier att 
gå efter så föll urvalstypen på så kallade typiska undersökningsenheter, ett 
ändamålsenligt urval. Det viktiga är att inte låta tid och pengar begränsa 
urvalet, samt att inte låta bekvämligheten styra. Bekvämligheten får endast 
spela in när valet står mellan lika ändamålsenliga alternativ79. Vad gäller 
urvalet till denna studie, har det inte gjorts efter kriterierna ”första bästa” 
eller ”det billigaste”, snarare tvärtom.  
 
Vad gäller urvalet av respondenter på respektive företag, kan det invändas 
att vi borde ha intervjuat fler personer vid varje företag för att få en större 
förståelse för ämnet. Vi har dock bedömt att de personer vi intervjuat varit 
de som varit bäst lämpade att bidra med empiri. De ansvarar för 
förpackningsdesignen och beslutar samt påverkar därmed också hur 
designen används för att skapa konkurrenskraft. Vi anser inte att eventuell 
ny information som hade tillförts genom att intervjua fler personer vid varje 
företag hade vägt upp den arbetsinsats som krävts av oss. Vad gäller 
vodkaföretagen är de små företag med få anställda, så för dessa hade det 
spelat ännu mindre roll. Vi bedömde även att två designkonsulters 
utlåtande om ämnet gav tillräcklig information för denna studie. Nackdelen 
kan snarare anses vara att designbyråerna anlitade av respektive företag 
inte ingick. Vi har valt att exkludera dessa då vi ansåg att respondenterna 
vid företagen kunde ge mycket information om just förpackningsdesignens 
utformning. Dessutom har vi valt att avgränsa oss från skapandet av 
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förpackningsdesignen utan istället fokuserat på hur förpackningen används 
och vilken betydelse den har.  
 
Fördelen med att använda sig av intervjuer vid datainsamling, är att de ger 
djupgående och detaljerad information vilket är nödvändigt för att få en 
helhetssyn av ämnet. Du får även möjlighet att träffa respondenten och få 
en insikt i dennes kunskaper och arbete. Intervjun är en flexibel metod80, 
och eftersom intervjuunderlaget är svårt att helt och fullt förbereda så man 
vet exakt när vilka följdfrågor passar att ställa, tillåts man under intervjun 
att anpassa frågornas ordning och formulering efter situationen. Nackdelen 
ser vi i den tid som utskrift och bearbetning av intervjun tar i anspråk. Ett 
annat problem som spelar in är att så kallad intervjuareffekt kan 
förekomma.81 Detta innebär att svaren kan komma att påverkas av oss som 
intervjuare. Om intervjuaren tror att han/hon vet det kommande svaret som 
respondenten ska ge, så kan frågan komma att ställas utifrån det svar denne 
förväntar sig. Resultatet blir då att ledande frågor ställs, vilket inte är att 
föredra under en intervju. Detta är ett exempel på att det subjektiva 
inslaget, som nämnts i föregående kapitel, kan bli påtagbart vid intervjuer. 
Beaktas bör även att människor tolkar det som sagts på olika sätt och att det 
är våra tolkningar som återfinns i denna studie. En annan del av 
intervjuareffekten är att om frågorna uppfattas som för känsliga, finns det 
en risk att respondenten svarar som denne tror att intervjuaren förväntar sig 
av denne.  
 
Hur skickliga vi är på att utföra intervjuer spelar givetvis in. Vi är på inget 
vis experter, men vi har tänkt på att vara så icke-bedömande som möjligt, 
det vill säga att inte opponera oss mot svaret om det skulle vara ”felaktigt” 
i våra ögon. Vi har försökt vara uppmärksamma, vilket innebär att vi följt 
upp med motfrågor för att verkligen få djupa svar och för att undvika att 
diskussionen bara går vidare. I ett fall var vi dock tvungna att följa upp med 
kompletterande frågor via e-mail efter att intervjun hade genomförts. Detta 
då vi ansåg att vi saknade uttömmande och tillfredsställande svar på ett 
antal frågor. 
 
Vår skicklighet som intervjuare ställdes på sin spets under de två 
telefonintervjuer som genomfördes. Förutom de problem som nämnts vad 
gäller intervjuer, tillkommer vid telefonintervjuer även den svårigheten att 
inte se respondenten och kunna tolka dennes kroppsspråk under samtalet. 
Dessutom blir det under telefonintervjuer svårare att veta hur tystnad från 
respondenten ska tolkas. Detta då intervjuaren inte kan utläsa om tystnaden 
exempelvis beror på om respondenten inte har uppfattat frågan, inte vill 
eller kan svara, om denne bara överlägger svaret eller om denne kanske blir 
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störd av något under intervjuns förlopp. För att underlätta både för oss och 
för respondenter, samt för att få ut det mesta av intervjun, sändes 
frågeunderlaget ut ungefär en vecka innan mötet.  
 

3.5 VÅR SAMMANFATTADE SYN 
 
I andra kapitlet redogjordes för vår syn på vetenskap, den omgivning vi 
studerar i samt den ansats som vi intar. I detta, det tredje kapitlet, har 
metodvalet för studien samt de undersökningstekniker som använts för 
insamling av data gåtts igenom. Att vi övervägande sympatiserar med ett 
hermeneutiskt synsätt avspeglas i studiens kvalitativa metodansats. Vår 
utgångspunkt i ett empiriskt fenomen samt att vi utgår från insamlad 
primärdata, och att det är denna vi analyserar för att kunna uppfylla vårt 
syfte, går i linje med den mer övervägande induktiva ansatsen. Valet att 
genomföra intervjuer kopplas i sin tur till vår studies art, det vill säga 
kvalitativ, då just intervjuer är en lämplig undersökningsteknik vid denna 
typ av studier. För att knyta ihop dessa sammanhörande delar har vi 
fullbordat den modell som fluktuerat i dessa båda kapitel. I modellen visas 
på de begrepp som är av vikt för vårt vetenskapliga synsätt samt för 
genomförandet av denna studie. 

 

Figur 6. Vår sammanfattade syn. 
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4. FÖRSTÅELSE FÖR ÄMNET 
 
 
Innehållet i detta kapitel ska ge en uppfattning om förpackningens plats i 
företagsekonomiska teorier. Inledningsvis redogörs för synen på 
förpackningen och dess design samt hur denna återges i teorin idag. Sedan 
presenteras de olika element som tillsammans skapar förpacknings-
designen. Därefter presenteras modeller och teorier kring märkesidentitet, 
kärnvärden, positionering och marknadskommunikation. Förpackningens 
roll i dessa teoriers sammanhang ämnar vi sedan utröna i kommande 
empiri- och analyskapitel.    
 

”Innan vi kan sätta igång med ”Hur” måste vi först ta reda 
på vilka ”Vad” det var som ”Hur” ska användas till.” 

(Främlingen) 
 

4.1 FÖRPACKNINGEN – DET NEGLIGERADE 
ATTRIBUTET 
 
För att introducera läsaren i ämnet som kommer att behandlas och studeras 
i denna uppsats, kommer vi att knyta an till den produktnivåbild82 vilken 
diskuterades kring i inledningskapitlet. På den mest basala nivån återfinns 
den helt odifferentierade kärnprodukten. Nästa nivå utgörs av den faktiska 
produkten, den som konsumenten presenteras inför. Det är på denna nivå 
som ämnet för studien återfinns. Den faktiska produkten kännetecknas av 
ett antal attribut såsom kvalitet, produktdesign, förpackning och varumärke. 
Attributen avser vanligen konkreta kännetecken hos en produkt, vars 
uppgift är att förmedla ett funktionellt mervärde till konsumenterna samt att 
bidra till produktdifferentiering. Kotler menar vidare att attributens uppgift 
är att tillsammans skapa fördelar och behållning av kärnprodukten. Hur 
attributen används är mycket viktigt, då de till stor del påverkar 
konsumentens reaktioner och inställningar till produkten. På tredje nivån 
återfinns den utökade produkten där garanti, service och andra 
efterköpsaktiviteter inbegrips.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 Kotler, P. et al. 2001  



Förpackningen – det negligerade attributet 

FÖRSTÅELSE FÖR ÄMNET 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Produktens tre nivåer (Kotler, P. et al. 2001:460) Egen bearbetning. 
 
Varumärket har, inom marketing management, traditionellt setts som ett 
underordnat begrepp i förhållande till produkten. I nämnda produktnivåbild 
har varumärket således benämnts som ett attribut som kan öka värdet för 
produkten och utgöra ett taktiskt hjälpmedel i försäljningsarbetet.83 
Varumärket har tidigare setts som en symbol men har under senare tid 
erkänts en enorm potential. Begreppet har under senare år fått ett enormt 
uppsving och intresset för varumärken och vad de kan representera har ökat 
kraftigt. Inom brand management-litteraturen84 har därför varumärket 
frigjorts från produkten, vilket resulterat i att det satts i fokus istället. Detta 
för att försöka framhäva varumärket som ett mer självständigt 
konkurrensmedel. En anledning till att mer uppmärksamhet riktats på 
processen kring varumärkesuppbyggande är att antalet kommersiella 
budskap som vi människor utsätts för har ökat enormt.85 Konsumenten 
behöver hjälp med att hantera detta överflöd samt att differentiera och 
klassificera alla de produkter som erbjuds. Dessutom avtar möjligheten till 
produktdifferentiering och skillnaden mellan ”dåliga” och ”bra” alternativ 
har minskat. Detta medför att företag måste anstränga sig mer för att 
särskilja sin produkt, och eftersom de konkreta aspekterna har blivit alltmer 
lika så kommer betydelsen av de abstrakta värdena att öka.  
 
Vårt resonemang liknar det om varumärkets ökade roll, fast utgångspunkt i 
vår studie är istället ett annat attribut; förpackningen. På liknande sätt som 
varumärket har tillskrivits en större vikt försöker denna studie visa på att 
förpackningen innehar en annan roll än bara som funktionellt attribut till 
produkten. Vi antar att förpackningen innehar en större potential till följd 
av uttalanden så som att förpackningen idag har en mycket mer omfattande 
roll än att fungera som en behållare och skydda innehållet. Kotler86 säger 
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är inriktad på varumärket som konkurrensmedel, och utgör en del av marketing 
management-traditionen.  
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att förpackningen innehar flera säljande uppgifter; från att attrahera kunden 
och skapa uppmärksamhet för produkten, presentera innehållet till att sälja 
produkten. Företag inser mer och mer en genomtänkt förpacknings 
möjlighet att skapa igenkänning för företaget och produkten bland 
konsumenterna. Han använder som exempel ett snabbköp vilket rymmer 
runt 15 000 olika varor, och där kunden passerar cirka 300 varor per minut. 
I denna miljö är det sannolikt att en i-ögonfallande förpackning utgör 
producentens, det vill säga innehavarens, sista chans att påverka och dra till 
sig kundens uppmärksamhet. Förpackningen, menar Kotler, kan också 
stärka en produkts positionering. Innovativa förpackningar kan innebära 
fördelar för ett företag gentemot dess konkurrenter. Southgate87, som 
skrivit en bok enbart om förpackningens roll i märkesbyggandet, lyfter 
fram den som ett viktigt marknadsföringsverktyg. Hela förpackningen, det 
vill säga allt som återfinns på denna, ska användas avsiktligt och aktivt för 
att kommunicera produktens och varumärkets värden. Sådana uttalanden, 
tillsammans med att ämnet förpackningsdesign är outforskat, ser vi talar för 
att förpackningen och dess design placeras mer i fokus. Förpackningen kan 
kanske inte ensam utgöra ett så starkt konkurrensmedel som varumärket, 
men det gör vi heller inga anspråk på.  
 

4.1.1 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 
Vi har funnit inspiration i Melins88 modell över den varumärkes-
uppbyggande processen ur märkesinnehavarens perspektiv, den så kallade 
varumärkesmixen (se figur 8). Vi ser en idé i att tillämpa begreppen i denna 
modell men med förpackningsdesignen som utgångspunkt. Detta som en 
följd av tidigare fört resonemang, där varumärket tidigare ansågs utgöra ett 
attribut ungefär som förpackningen, men att det i dagens 
marknadsföringslitteratur fått en mer omfattande och central roll. I denna 
modell inbegriper Melin sex stycken begrepp som utgör kritiska steg i 
processen. De är tätt förknippade och alla ska beaktas i uppbyggnaden och 
utvecklandet av ett starkt varumärke. De sex begreppen är produktattribut, 
märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation samt 
intern märkeslojalitet. Det sistnämnda begreppet kommer inte att 
inkluderas i vår studie, eftersom det inte går att applicera på förpackningen. 
Det är för tätt kopplat till varumärket, och illustreras därför inte i figuren 
nedan. 

                                                 
87 Southgate, P. 1994 
88 Melin, F. 1997 
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Figur 8. Varumärkesmixen (Melin, F. 1997:174) Egen bearbetning. 
 
Vi använder varumärkesmixen som utgångspunkt för upplägget i detta 
kapitel, vilket kommer att disponeras efter dessa begrepp. Vår avsikt är att 
använda begreppen i modellen och se på förpackningsdesignens roll i 
dessa. Förpackningen hör enligt Melins ursprungliga modell enbart hemma 
i det första steget, det vill säga som produktattribut. Förpackningen, 
tillsammans med produktkvalitet och produktutveckling, ses av Melin som 
attribut vilka anses vara av stor betydelse vid utvecklingen av en 
konkurrenskraftig märkesprodukt, det vill säga som en förlängning av 
varumärket. Då förpackningsdesign (se definition i avsnitt 4.2) är 
utgångspunkt i denna studie, låter vi detta begrepp ersätta produktattribut 
som första steg i modellen. Vi önskar se på vad förpackningsdesignen ska 
göra eller vara för produkten och funderingar som söker svar är bland 
annat: Vilken är förpackningens vikt som identitetsbärare? Hur speglas 
kärnvärdena i förpackningen? Vad är förpackningens roll i positionerings-
strategier? Hur framträder, samt hur används, förpackningen i 
marknadskommunikationen? Vårt perspektiv är detsamma som Melins, då 
det är företagets tankar kring dessa frågor som är i fokus. 
 
För att klargöra ytterligare, vi avser inte på något sätt testa Melins teori 
eller det han kommit fram till vad gäller varumärkesuppbyggande. Vi 
ämnar enbart använda de begrepp som återfinns i modellen och se vilka 
kopplingar det finns mellan dessa och förpackningsdesign. Vi använder 
även andra författares teorier och resonemang under respektive begrepp, 
även om teorier från just Melins studie dominerar, och med det vill vi 
ytterligare påvisa att det inte är uteslutande Melins resonemang vi ämnar 
använda oss av.  
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4.2 FÖRPACKNINGSDESIGN 
 
Hur man utformar förpackningen och allt som förmedlas 
via denna bidrar till att individualisera och visualisera 
produkten89. Förpackningsdesignen inrymmer ett antal 
olika element vilka det måste fattas beslut om såsom 
namn, logotyp, symboler, färg, form och material90. 
Begreppet innefattar alltså mycket mer än bara form. 
Genom att differentiera förpackningen, det vill säga 
skapa en unik kombination av element, individualiseras 
produkten. 
 
NAMN  
Melin91 menar att namnet är en märkesprodukts 
viktigaste kännetecken. Produkten är och förblir densamma oavsett namnet 
den bär, men namnet bidrar i stor utsträckning till att förmedla något och 
ska sätta fantasin i rörelse. Ett namn bidrar till att spegla något, vilket 
förmedlas väl i uttrycket ”nome est omen92”. Också Hinn och Rossling93 
instämmer i att namn är en viktig identitetsfaktor. Till en början är namn 
bara bokstavskombinationer, mer eller mindre begripliga och med stora 
skillnader vad gäller association och betydelse för olika personer, men 
sedan fylls de med en innebörd och ger en koppling till produktens 
egenskaper.  
 
Vad gäller val av namn kan en åtskillnad mellan olika huvudtyper göras.94 
Man kan till exempel välja ett verkligt namn, som Cloetta, eller ett 
ortsnamn. Andra exempel är metaforiska namn som Fjällräven, funna namn 
som Nike, deskriptiva namn som Toys R Us eller initialförkortningar som 
KPMG. Personnamn, vanligen efter grundaren, eller ortsnamn som 
förkortningar är vanliga. Vidare skriver Melin95 att de namn som helt 
saknar koppling till produkten eller dess användningsområde, så kallade 
fantasinamn, är lätta att registrera och skydda mot varumärkesintrång tack 
vare god särkskiljningsförmåga. Dock är det ovanligt att dessa typer av 
namn väljs av företagen. Istället är det vanligare att deskriptiva eller 
suggestiva namn väljs, det vill säga namn som antyder något hos produkten 
eller som på något sätt karaktäriserar produktens egenskaper och 
användningsområden. Detta har sin förklaring i att namnvalet inte bara 
kräver juridiska överväganden utan även marknadskommunikativa och 
                                                 
89 Upshaw, L. B. Ur: Melin, F. 1997  
90 Southgate, P. 1994 
91 Melin, F. 1997 
92 Kapferer, J-N. Ur: Melin, F. 1997:138 
93 Hinn, L. & Rossling, G. 1994 
94 Sundin, J. 1997 
95 Melin, F. 1997 

Förpacknings- 
design 

Märkesidentitet

Marknads-
kommunikation 

Positionering

Kärnvärde 



Förpackningen – det negligerade attributet 

FÖRSTÅELSE FÖR ÄMNET 35

strategiska sådana. Dessa överväganden är svåra att förena, då det inte är 
helt lätt att hitta ett namn som antyder något om produktens egenskaper och 
som samtidigt har hög särskiljningsförmåga. Oavsett vilka kriterier namnet 
väljs utifrån, är det viktigt att det är enkelt på så sätt att det är kort och 
kärnfullt samt lätt att känna igen och lägga på minnet. Ett exempel på att 
namnvalet bör vara kort och koncist är Coca-Cola som i vardagligt tal ofta 
kallas Coke eller Cola.  
 
LOGOTYP   
Ett viktigt attribut vid utvecklingen av en produkts identitet är logotypen.96 
Logotyper är så kallade figurmärken vilka kan registreras som varumärke. 
Figurmärken kan vara en särskild figur eller ett sätt att skriva. De kan till 
exempel vara deskriptiva som Postens horn, funna märken som Shells 
snäcka, nonfigurativa som Citroëns två vinklar eller bokstavsmärken där 
typografin blivit det centrala. Logotyper avser vanligen företags, 
produkters eller tjänsters symboler, kort sagt varumärken. Med en 
särpräglad grafisk kombination av bokstäver och bildelement åstadkoms 
variation för att möjliggöra ett stort antal varumärken och syftet är att öka 
möjligheten att snabbt identifiera ett företag och dess produkter. En logotyp 
är ofta företagets symbol och inte utvecklat enbart för produkten97.  
 
En stark symbol kan bidra till att ge en struktur och ett sammanhang till en 
märkesidentitet och underlätta för igenkänning samt att symbolen läggs på 
minnet.98 Att symboler kan utgöra en stor del av en märkesidentitet visar på 
dess styrka. En symbol behöver dock inte vara en figur utan det kan vara 
vad som helst som representerar varumärket, men i detta sammanhang 
läggs fokus på just symboler. Några kända symboler är Nikes swoosh, 
McDonald´s gyllene bågar, Kodaks gula färg eller Marlboros man. Det 
behövs bara en kort exponering eller glimt av dessa för att du ska bli 
påmind om varumärket och/eller företaget.  
 
FÄRG   
Färg är ett viktigt element som kan ge snabba associationer till en produkt 
eller ett företag.99  Exempel på detta är Telia som förr alltid använde sig av 
orangea bilar, vilket de dock har frångått nu. Shell förknippar vi med 
färgerna gul och röd, därför blir andra bensinmackar förhindrade att 
använda samma färgkombinationer. Hemglass ljusblå bilar känns igen på 
långt håll. Produkter som förknippas med speciella färger är inte lika 
vanligt förekommande. En speciell färgkombination kan i princip betraktas 
som en säregen förpackningsutstyrsel och kan därmed registreras som ett 
varumärke. Detta förekommer dock inte ofta då färger är lätta att imitera 
                                                 
96 Sundin, J. 1997 
97 Murphy, J. M. Ur: Melin,  F. 1997  
98 Aaker, D. A. 1996 
99 Sundin, J. 1997 
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utan att detta utgör varumärkesintrång. Inom en del produktkategorier är 
dock vissa färger förknippade med en given märkesprodukt, exempelvis 
cigaretter och kaffesorter. Marlboro kan sägas ”äga” rött och vitt och 
Camel den gula färgen100. Chajet101 menar att det är svårt att ändra en färg 
som konsumenter är vana vid, och ger som exempel öl i genomskinliga 
flaskor då dessa traditionellt sett är bruna eller gröna. En konsekvent och 
konservativ användning av företags- och produktfärger är, enligt honom, 
den mest effektiva imagestrategin.  
 
FORM 
Som utvecklas mer i kommande avsnitt, 4.2.2, vad gäller registrering av 
varumärken, så kan en speciell formgivning av en förpackning utgöra ett 
skyddat kännetecken. Coca-Cola har en egen flaskmodell och Absoluts 
flaska med etsade ornament är ett annat exempel.102 Många företag drar sig 
för att fundera i tankar av innovativa förpackningsformer, bland annat på 
grund av kostnader som är förknippade med arbetet samt återvinnings-
problematiken.103 Southgate menar dock att framgången till följd av en 
lyckad förpackning kan bli stor, och det är bara ett fåtal fall där det inte är 
tänkbart med en annorlunda förpackningsutformning. Som exempel nämns 
produkter, såsom till exempel mjölk, juice och såser, som kräver en 
Tetrapak. Tetrapak har dock arbetat mycket med sin förpackningstyp vad 
gäller struktur och material, och att mjölk alltid ska säljas i en Tetrapak 
håller på att förändras. Nyligen har nämligen Arla lanserat mjölk på 
flaskor104. 
 
MATERIAL 
I vissa fall kan relativt små förändringar göra stora skillnader i hur 
konsumenten uppfattar en förpackning.105 Att byta förpackningsmaterial 
kan i många fall helt förändra den känsla konsumenten får av att hålla 
förpackningen i handen, just känslan man får av att hålla ett objekt är ofta 
underskattad. Olika material ger olika associationer till ett varumärke, och 
även om konsumenter i normalfallet inte upplever förpackningen med 
slutna ögon kan man ändå anta att deras uppfattning av och inställning till 
olika förpackningar påverkas av dess material. Material kommunicerar lika 
väl som form och färg. 
 
VÅR DEFINITION AV FÖRPACKNINGSDESIGN 
Vi önskar efter denna presentation av de olika elementen slå fast vår 
definition av förpackningsdesign. De element som nämnts ovan, alltså de 
                                                 
100 Melin, F. 1997 
101 Chajet, C. 1991 
102 Sundin, J. 1997 
103 Southgate, P. 1994 
104 www.arla.se 
105 Southgate, P. 1994 
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som skapar förpackningens estetiska uttryck, bildar tillsammans den 
definition av förpackningsdesign som åsyftas i denna studie. Vi inkluderar 
således inte aspekter av förpackningsutformandet som rör transport- och 
distributionsfrågor, då de inte faller inom ramen för vår undersökning. Vi 
studerar förpackningsdesignens roll ur ett företagsekonomiskt perspektiv 
och åsidosätter de rent tekniska och funktionella aspekterna av den. 
 

4.2.1 FÖRÄNDRING 
 
Melin106 skriver att förpackningen måste utvecklas för att betraktas som 
samtida och attraktiv. Det är dock betydelsefullt att en förpacknings-
förändring sker i små steg så att den förmedlar kontinuitet samtidigt som 
den signalerar förnyelse.  
 
De flesta förpackningar blir förr eller senare utsatta för förändringar av 
olika slag. Det kan vara allt från en mindre justering till namnbyte eller en 
helt ny design. Då företag vill ompositionera ett varumärke är, enligt 
Southgate107, förpackningen viktigare än annonsering av den anledningen 
att förpackningen når konsumenten oftare än övrig kommunikation. 
Förpackningen är också den spegel företaget vill att konsumenten ska se 
varumärket genom. En varumärkesidentitet ska dock aldrig etsas i sten. 
Varumärken är levande enheter och märkesinnehavare måste vara beredda 
att låta varumärket anamma nya visioner i takt med att bland annat 
konsumentattityder förändras, men dessa visioner får aldrig avvika från 
varumärkets kärnvärden. 
 
Vidare menar Southgate att då ett företag bestämmer sig för att göra om 
designen på en etablerad förpackning får de visuella kritiska element denna 
byggt upp på egen hand ej försummas. Ju mer utbrett varumärket är och ju 
längre det varit etablerat på marknaden, desto mer sannolikt är det att vissa 
visuella egenskaper som innehas av den existerande förpackningen har 
etsat sig fast hos konsumenten. Det är därför av yttersta vikt att veta vilka 
dessa egenskaper är så att de inte går förlorade vid en designförändring. 
När företaget beslutat att en förändring måste komma till stånd kan denna 
inte genomföras utan att lämna vissa saker bakom sig och det måste då vara 
rätt saker. Designförändringar kan vara av olika omfattning, många 
förpackningar är belamrade med onödiga detaljer som blivit kvar genom 
åren utan att man vet varför.108 Svårigheten för företag ligger i att ta reda på 
vilka element konsumenten kommer ihåg och associerar med varumärket 
samt vad dessa kommunicerar. Det kan för vissa produktgrupper, genom 
tradition, finnas gemensamma kännetecken som alla varumärken 
                                                 
106 Melin, F. 1997 
107 Southgate, P. 1994 
108 Ibid 
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tillhörande denna grupp använder i sin design för att de kommunicerar en 
viss typ av produkt. 
 
Ett lyckat exempel på förändring är då Raider i Europa bytte namn till 
Twix109, som varumärket heter i USA. Anledningen till bytet var att 
märkesinnehavaren ville att varumärket skulle ha ett globalt namn, förutom 
det uppenbara skälet att sträva efter ökade marknadsandelar. För att bytet 
skulle gå så smidigt som möjligt utnyttjades förpackningen som 
huvudsakligt medium genom vilket namnbytet kommunicerades. Ett år 
innan namnbytet skrevs ”Raider - globally known as Twix” på 
förpackningen och de sex månaderna efter bytet skrevs ”Twix - Raider´s 
new name”. Trots att ett namnbyte är en stor förändring för ett varumärke, 
lyckades detta byte tack vare att andra faktorer förblev desamma. 
Varumärkets kärnvärde och identitet behölls, till och med musiken på 
reklamfilmen vidhölls, men framförallt förblev förpackningsdesignen i 
övrigt densamma. Allt för att konsumenten skulle förstå att den enda 
förändring som skett var att varumärket hade genomgått ett namnbyte.  
 

4.2.2  IMITERING  
 
Ett problem med att använda förpackningar som konkurrensmedel är att de 
kan utsättas för imitering. För ett företag som är mycket beroende av sin 
förpackning kan detta innebära omfattande problem. Det finns dock, för 
dessa företag, möjlighet att skydda förpackningen som sitt varumärke 
enligt varumärkeslagen (VmL)110.  
 
Dagens svenska varumärkeslag ingår som en del i immaterialrätten, vilken 
behandlar rättskyddet för intellektuella prestationer och kännetecken. 
Intellektuella prestationer inkluderar bland annat upphovsrätt, mönster och 
patent medan kännetecken innebär firmamärke och varumärke. Kraven 
ställs högt vid försök till varumärkesregistrering av säregna förpackningar, 
när det gäller formen på förpackningar kommer mer sannolikt 
mönsterskyddsmöjligheten in. Varumärkesrätten är ej tidsbegränsad och 
avser rätten till ett individualiseringsmedel.111  I  VmL 1§ kan utläsas en 
beskrivning av vad som kan utgöra varukännetecken: 
 

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, 
särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror 
och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, 
förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 
näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. 

                                                 
109 Kapferer, J-N. 1997 
110 Varumärkeslag (1960:644) 
111 Sundin, J. 1997 
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Denna breda beskrivning möjliggör att en produkt kan skyddas med hjälp 
av flera typer av varumärkesskydd. Ett välkänt exempel på detta är Coca-
Cola som har varumärkesskyddat sin produkt på fyra olika sätt.112 Givetvis 
har namnet Coca-Cola skyddats men även dess kortform Coke. Dessutom 
är den särpräglade stil med vilken namnet skrivs i företagets logotyp och 
flaskans säregna utformning registrerade varumärken. Att vikten av att 
varumärkesskydda sitt historiska arv kan vara stor har Absolut Vodka 
bittert fått erfara.113 De befinner sig just nu i en tvist angående ensamrätten 
till användandet av ett porträtt av brännvinskungen L.O. Smith, som 
används på flaskan men som dock inte skyddats i tillräcklig utsträckning. 
Resultatet kan bli att fler varumärken än Absolut Vodka får förknippas med 
Smith.  
 

4.2.3 PRODUKTATTRIBUTSFIXERINGSFÄLLAN  
 
En fälla som kan uppstå om en märkesinnehavare enbart fokuserar på 
attributen, utan att ge dem en djupare innebörd, är den så kallade 
produktattributsfixeringsfällan.114 Denna är, enligt Aaker, den vanligaste 
fällan. Misstaget som görs är att innehavaren ser på produkten som endast 
en produkt utan en djupare innebörd. Detta medför satsningar på fel saker i 
marknadskommunikationen istället för att exempelvis se till användaren, 
ursprunget, företagsassociationer, personlighet, symbolik och emotionella 
fördelar. Att endast ha produktattribut som grund för en märkesidentitet har 
klara begränsningar. I det fall flera produkter satsar på samma attribut som 
differentieringsfaktor, kommer detta inte att medföra en differentiering 
mellan produkterna. En annan begränsning utgörs av att attribut lätt kan 
utsättas för imitering. Det ska hos produkter/varumärken därför finnas en 
djupare innebörd som går bakom de påtagliga attributen. En sådan identitet 
går nämligen inte att bli ifråntagen av konkurrenter på samma vis som 
produktattribut. Risken att en förpackning ska komma att imiteras finns 
alltid, och detta har behandlats i avsnitt 4.2.2 om imiterbarhet.  
 
Genom att bredda identitetskonceptet och inkludera andra dimensioner och 
perspektiv kan, enligt Aaker, denna fälla undvikas. För att bygga en stark 
identitet, ska man därför se på, och arbeta med, märkesidentiteten i ett 
vidare perspektiv. Detta behandlas i följande avsnitt. 
 
 
 
 

                                                 
112 Melin, F. 1999 
113 Skogh, E. (2000-12-18)  
114 Aaker, D.A. 1996 
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4.3 MÄRKESIDENTITET 
 
Märkesidentitet avser vad ett varumärke står för, vad 
som gör det unikt och vad som ger det mening.115 En 
orsak till att detta begrepp vuxit fram och blivit allt 
viktigare är det faktum att skillnaderna mellan produkter 
i en given kategori tenderar att bli allt mindre. Idag är det 
svårt att konkurrera med kvalitet och företag vill i regel 
inte konkurrera med pris. Som nämnts kan 
produktattribut utsättas för imitering, och då utgör en 
stark märkesidentitet en svårimiterad och mer komplex 
konkurrensfördel. Märkesidentiteten vill förmedla något 
djupare än produktattributen genom att förse 
konsumenterna med mervärde. Den måste alltså vara 
relevant för konsumenterna, men får inte bli så komplicerad att den inte går 
att kommunicera. 
 
Identiteten beskriver hur företag vill att dess produkter ska uppfattas, det är 
alltså skilt från image, som beskriver hur omvärlden ser på dem.116 I och 
med att vi har ett inifrån- och utperspektiv i denna studie är det 
identitetsbegreppet som är intressant att studera närmare. Identitet är 
dubbelverkande, samtidigt som den gör produkter och varumärken mer lika 
genom tillhörighet, är det identiteten som gör att man kan skilja på dem. Å 
ena sidan finns en trygghet i att arbeta med beprövade framgångskoncept, å 
andra sidan kan en identitet som gör avsteg från det som redan finns vara 
att föredra. Lagergren menar att en strävan att ge produkten en identitet, 
både fysiskt och psykiskt, syftar till att företaget ska kunna säga att detta är 
en produkt som konsumeras av en viss typ av människor.117 Konsumenter 
letar ofta efter produkter med en identitet som säger något om deras egen 
personlighet eller livsstil, produkten och dess förpackning blir därför en 
visuell signal till omvärlden.  
 

4.3.1 PRODUKTATTRIBUT KONTRA MÄRKESIDENTITET  
 
Märkesidentitet är ett relativt nytt begrepp inom marknadsförings-
litteraturen, orsaken till att detta begrepp vuxit fram är det faktum att 
skillnaderna mellan olika produkter i en given kategori tenderar att bli allt 
mindre, vilket tagits upp ovan.118 Märkesidentitet är det som idag alltmer 
används som differentieringsverktyg av produkter. Fram till början av 90-
talet var istället produktattribut det dominerande begreppet, medan 
                                                 
115 Melin, F. 1997 
116 Dahlqvist, U. & Westerståhl, P. 1988 
117 Lagergren, H. 1998 
118 Melin, F. 1997 
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märkesidentitet vunnit insteg först i mitten av 90-talet. Melin menar dock 
att det inte behövs en åtskillnad mellan produktattribut och märkesidentitet, 
utan att dessa två grunder för differentiering istället kompletterar varandra. 
Poängen är att deras differentierande förmåga varierar över tiden. Vid en 
produktintroduktion framhålls produktattribut ofta som primära 
differentieringsfördelar. Ju mer etablerad produkten sedan blir som 
varumärke, desto större vikt läggs på märkesidentiteten som 
differentieringsfördel. Sambandet mellan begreppen illustreras i 
nedanstående figur. 

 

Figur 9. Den relativa betydelsen av produktattribut och märkesidentitet som 
differentieringsfördel över tiden (Melin, F. 1999:78) 

 

4.3.2 IDENTITETSBÄRARE 
 
Vid utvecklingen av en märkesidententitet finns det, enligt Melin119, ett 
antal olika identitetsbärare som kan användas för att på bästa sätt förmedla 
vad en produkt står för. Identiteten bärs fram via olika bärare som på ett 
eller annat sätt binder samman företaget och dess intressenter. Melin 
presenterar fem olika identitetsbärare, vilka är varumärke, logotyp, 
förpackning, symbol och marknadskommunikation. Målsättningen bör vara 
att de identitetsbärare som företaget väljer att fokusera på tillsammans ska 
bidra till att skapa en enhetlig identitet. Vilka identitetsbärare ett företag 
ska välja och som lämpar sig bäst för att framhäva en speciell produkts 
särart varierar. Melin menar att varumärket, vilket han likställer med 
märkesproduktens namn, i allmänhet är av störst vikt för identitetens 
utveckling och således benämner han varumärket som den primära 
identitetsbäraren. De övriga identitetsbärarna har en mer stödjande funktion 
och benämns därför som sekundära. Denna indelning stämmer dock inte för 
alla märkesprodukter. Hinn & Rossling120 menar att det inte är frågan om 
                                                 
119 Melin, F. 1997 
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Tid

Relativ 
betydelse 

Produkt-
attribut 

Märkes- 
identitet 



Förpackningen – det negligerade attributet 

FÖRSTÅELSE FÖR ÄMNET 42 

antingen eller, en identitetsbärare överglänser inte alltid de andra. Det 
handlar istället om att finna en lämplig kombination av hanterbara 
identitetsbärare som på ett bra sätt kan kommunicera till målgruppen. I vår 
studie inbegrips logotyp, symboler och varumärke alla i förpackningen 
enligt den definition som slogs fast i avsnitt 4.2. Detta medför att vi inte 
behandlar dessa identitetsbärare separat, och försöker uttala oss om vilken 
bärare som är den primära, utan de inkluderas alla i förpackningen som 
identitetsbärare. 

 
Figur 10. Märkesproduktens identitetsbärare (Melin, F. 1997:287) Egen bearbetning. 

 
Ovan har nämnts att en märkesidentitet kan förmedlas genom olika 
identitetsbärare. Nästa steg är att diskutera märkesidentitetens innehåll, 
eller innebördsstruktur. Melin121 utgår i denna diskussion från ett antal 
olika identitetsutvecklande faktorer, men tar även en rad identitets-
begränsande faktorer i beaktande.  
 
Aaker122 använder sig, istället för faktorer, av termen perspektiv. Han 
menar att för att försäkra sig om att märkesidentiteten har ett djup och inte 
bara en yta kan man se på den ur olika perspektiv. De som presenteras är 
ett produkt-, organisations-, personlighets- och/eller ett symboliskt 
perspektiv. Dessa är mycket olika och meningen är inte att samtliga 
perspektiv ska passa på en märkesidentitet. Poängen är att samtliga 
perspektiv ska beaktas, men endast det/de som bäst visar på vad 
varumärket ska stå för i konsumentens medvetande ska användas. Att se på 
märkesidentiteten ur ett produktperspektiv behandlar bland annat 
produktutvidgning, kvalitet, användning och ursprung vilket även är 
faktorer som Melin berör i sin modell. Kvalitet och ursprung kan ibland 
vara nära sammanlänkade vilket vidareutvecklas i följande avsnitt. 
Märkesidentiteten ur ett personlighetsperspektiv tas även det upp i Melins 
teori. Märkesidentiteten ur ett symbolperspektiv har redan påpekats i 
avsnitt 4.2 om förpackningens element. Det fjärde perspektivet, att se 
märkesidentiteten ur ett organisationsperspektiv, ges inte plats för i denna 
studie. Aakers och Melins identitetsteorier ses av oss som något snarlika,  
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vilket resulterat i att vi låter Melins identitetsplattform kompletteras med 
inslag av Aakers resonemang.  
 

4.3.3 IDENTITETSUTVECKLANDE FAKTORER 
 
Från studien i Melins123 avhandling framgår fyra identitetsutvecklande 
faktorer som han anser vara de viktigaste; namn, ursprung, personlighet 
och användningsområde. Namnet är, som tidigare påpekats, mycket viktigt 
vad gäller en produkts identitet, detta då det är av strategisk betydelse och 
företaget måste leva med konsekvensen av namnvalet under lång tid. 
Namnvalet kan utgå från olika förhållningssätt (se avsnitt 4.2 om 
förpackningens element), men att välja ett namn med någon form av 
inneboende mening kan vara ett sätt att från början styra 
identitetsutvecklingen i en viss riktning.  
 
En annan viktig faktor är ursprunget, främst det geografiska och historiska. 
Att det historiska ursprunget kan spela en stor roll för produkten är Absolut 
ett bra exempel på, då produkten anges ha anor från 1897 trots att Absolut 
Vodka introducerades på marknaden först för dryga 20 år sedan. Förutom 
nämnda ursprung kan även det kulturella och ideologiska ursprunget ha 
betydelse för identitetsutvecklingen, det vill säga att märkesidentiteten 
påverkas av företaget bakom produkten, bland annat av de värderingar det 
står för. Dock finns det vissa företag som helt ”friställer” produkterna från 
företagsnamnet och dess företagsidentitet. I dessa fall får produkterna 
skapa sig en självständig identitet vilken är fristående från 
märkesinnehavarens. 
 
Aaker124 definierar även kvalitet som ett produktrelaterat attribut, viktigt 
nog för att behandlas som en separat faktor. Den uppfattade kvaliteten kan 
antingen utgöra gränsen för att överleva på marknaden, produkten måste då 
leverera en minimumnivå för att finnas kvar, eller utgöra det väsentligaste, 
vilket då skulle innebära att den produkt som erbjuder högst kvalitet slutar 
som vinnare. Ofta är kvalitet och ursprung tätt förknippat med varandra. En 
produkt kan kopplas till ett land eller region som kan medföra fördelar. 
Chanel ses som outplånligt fransk, Swatch-klockor som schweiziska, 
Beck´s öl och Mercedes som tyska. I samtliga fall inbegriper varumärkenas 
associationer deras ursprung genom att de erbjuder en hög kvalitet, 
eftersom landet eller regionen är känt för att tillverka det bästa inom dessa 
produktklasser. Ett betydelsefullt ursprung kan ibland utgöra det allra 
viktigaste för ett varumärkes identitet. 
 

                                                 
123 Melin, F. 1997 
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Att skapa en personlighet125 ska bidra till att förmänskliga produkten, och 
poängen är att man tror att konsumenterna förväntas välja de produkter som 
de vill synas med och som de kan identifiera sig med. Personligheten kan 
spela olika roll för olika produkter, den kan i extrema fall ligga till grund 
vid utvecklandet av till exempel symboler, logotyp och förpackning, det 
vill säga den visuella identiteten. Andra företag arbetar kanske inte alls 
aktivt för att utveckla någon specifik personlighet eftersom de vill tilltala 
den stora massan medan andra ser den som en fundamental betydelse för 
att ge produkten en särprägel. Southgate126 menar, att precis som vi 
människor skapar oss en bild av en bok genom att titta på omslaget eller av 
människor genom att titta på hur de klär sig, skapar vi oss en uppfattning 
om ett varumärkes personlighet efter förpackningens design. Den 
huvudsakliga faktor som driver valet av hur designen kommer att se ut bör 
därför vara personligheten eftersom förpackningen, genom sin makt att 
uttrycka en personlighet, kan avgöra vilken produkt konsumenten väljer i 
köpögonblicket. Designen ska på ett unikt sätt kommunicera en 
personlighet som utvecklats från kärnvärdena. 
 
Den sista betydelsebärande faktorn som tas upp är produktens 
användning,127 vilken kan ses som mångfacetterad på grund av att denna 
faktor ska svara på när, var, hur, varför och av vem produkten ska 
användas. Denna faktor syftar, i likhet med personlighet, till att 
konsumenterna ska kunna identifiera sig med produkten och vad den står 
för. Aaker128 skriver att en del märken försöker att ”äga en viss 
användning”, det vill säga att om konsumenten befinner sig i en viss 
situation så ska denne automatiskt koppla sinnesstämningen till ett visst 
märke. Konkurrenter tvingas därmed att finna andra vägar att gå, att 
förknippas med andra situationer.  
 

4.3.4 IDENTITETSBEGRÄNSANDE FAKTORER 
 
Förutom de identitetsutvecklande faktorerna finns det, enligt Melins129 
studie, också ett antal begränsande sådana som ett företag måste beakta. 
Den kanske viktigaste är distinktiviteten, eller särskiljningsförmågan. Melin 
avser här särskiljningsförmågan hos det namn som ett företag väljer att ge 
produkten. Vi ämnar även se på förpackningens möjlighet att särskilja sig 
från liknande produkter och förpackningar, vilket även det är ett viktigt 
inslag130. Att i dessa avseenden kunna särskilja sig är av fundamental 
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betydelse, då det försvårar för konkurrenter att imitera utan att göra 
varumärkesintrång (se avsnitt 4.2.2). En omfattande särskiljningsförmåga 
skapar således goda förutsättningar för en unik märkesidentitet.  
 
En annan faktor är kommunicerbarhet, vilken kan kopplas samman med 
distinktivitet på så sätt att företaget måste göra en avvägning mellan dessa 
båda faktorer. Har produkten ett fantasinamn, låt oss ta som exempel 
Findus, kommer detta säkerligen ta längre tid att arbeta in och ta mycket 
resurser i anspråk. Då namnet är suggestivt, till exempel Nicorette, som 
antyder något om produkten och dess användningsområde är det lättare att 
kommunicera identiteten, men av det följer att det inte är lika distinkt. 
Risken finns att konkurrenter väljer närliggande namn eftersom det är så 
tätt kopplat till typ av produkt. Därav följer att namnvalet blir en avvägning 
mellan distinktivitet och kommunicerbarhet.  
 
Ytterligare en faktor som är viktig, och vars brist på kan skapa stora 
problem, är trovärdighet. Ett exempel på detta är Icy Vodka, vars identitet 
nästan helt och hållet var uppbyggd kring produktens geografiska ursprung 
som i detta fall var Island, och som genomgick en stor ”identitetskris” då 
det framkom att vodkan inte kom från Island som hela namnet och 
identiteten byggde på. Detta visar tydligt på att den identitet som utvecklas 
kring produkten måste vara trovärdig i alla avseenden.  
 
De två resterande faktorerna är internationaliserbarhet och 
utvidgningspotential vilka båda påverkar möjligheterna till identitets-
överföring. Den första håller sig på ett makroplan, och behandlar vikten av 
att kunna sprida sitt varumärke till nya marknader, medan den andra rör sig 
på mikroplanet. I många fall kan det redan från början vara utrett om 
produkten ska säljas även på utländska marknader, bland annat beroende av 
namnets gångbarhet på främmande språk. I vissa fall kan utvecklingen av 
en märkesidentitet som grundar sig i det geografiska ursprunget vara 
begränsande i samband med internationalisering. Den femte och sista 
faktorn som Melin diskuterar kring är utvidgningspotential, vilken är 
beroende av möjligheterna till identitetsöverföring från originalprodukten 
till andra typer av produkter. Det är angeläget att från start ha en klar 
strategi över vad identiteten ska representera och till vem den ska 
förmedlas, så att valet blir genomtänkt samt att företaget vet om man ska 
rikta produkten till en specifik eller generell målgrupp. Dessa två sista 
faktorer är inga som direkt kan appliceras på vår studie. Dock ämnar vi se 
på utvidgningspotentialen i ett mindre perspektiv, vilket innebär en 
utvidgning av produktsortimentet vad gäller smaker och klasser, då vi ser 
detta som intressant ur förpackningshänseende. 
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Figur 11. Märkesproduktens identitetsplattform (Melin, F. 1997:290) 

Egen bearbetning. 
 
Beroende på förpackningens roll som identitetsbärare kommer dess 
utformning att ta sig olika uttryck. Melin131 resonerar kring 
förpackningsdesignens olika roller, hur den påverkas beroende på om 
förpackningen enbart ses som ett produktattribut eller som en del i 
märkesidentiteten. I traditionella modeller och teorier betraktas 
förpackningen bekant som ett produktattribut, eller annorlunda uttryckt 
som en förlängning av själva produkten. Förpackningens roll kan vara att 
enbart presentera produkten, det vill säga att förpackningen ses som en 
behållare av innehållet. Men utformandet av förpackningen kan bli av 
större eller mindre vikt beroende av rollen den ska utgöra. Ska innehållet 
presenteras på ett intresseväckande och attraktivt sätt, måste ytterligare 
arbete läggas på förpackningens utformande och utseende. Ett annat sätt är 
att förpackningsdesignen styrs av den personlighet som produkten eller 
varumärkets vänder sig till, vilket innebär att förpackningen får en större 
roll än enbart en behållare. En unik förpackningsdesign kan även leda till 
att konsumenten lättare uppfattar produktens identitet. Blir 
förpackningsdesignen särpräglad och starkt förknippad med företaget och 
produkten kan den varumärkesregistreras. Är förpackningsutformningen av 
sådan vikt för företaget så att den därmed ger upphov till en sådan identitet 
samt skapar konkurrensfördelar, utgör den givetvis en övervägande del av 
märkesidentiteten. Ett tydligt exempel på detta är Arlas randiga 
förpackningar. 
 
 

                                                 
131 Melin, F. 1997 
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4.3.5 POSITIONERINGSFÄLLAN 
 
En fälla som visar på hur märkesidentiteten kan bli ineffektiv och 
begränsad är positioneringsfällan.132 Denna uppkommer då sökandet efter 
en märkesidentitet istället blir ett sökande efter en positionering av 
varumärket. Resurserna läggs på att utforma och skapa 
marknadskommunikationen vilken kommunicerar ut en position snarare än 
en märkesidentitet. Man undviker således att gå på djupet i 
märkesidentiteten, utan det viktiga är att till exempel hitta en slående 
slogan eller ett budskap som kanske inte överensstämmer med 
märkesidentiteten och utan någon egentlig innebörd och koppling till 
varumärket.  Fokus tenderar således att ligga på attributen utan att väga in 
variabler såsom produktens personlighet, symbolik eller företags-
associationer.  
 

4.4 KÄRNVÄRDE 
 
Kärnvärden används för att beskriva vad som anses vara 
av bestående värde och avgörande för framgång133. När 
ett företag ska lägga grunden till ett varumärkes 
mervärde består de första stegen av att identifiera 
faktorer som kan ligga till grund för attraktiva 
produktattribut och en stark märkesidentitet134. 
Southgate135 menar att förpackningen är en symbol för 
värden och ska uttrycka essensen i vad varumärket står 
för. Hela förpackningen ska användas för att avsiktligt 
och aktivt förmedla varumärkets kärnvärden, att 
kommunicera produktens identitet. 
 
Kärnvärdet ska förmedla någon form av mervärde för konsumenten.136 I 
princip samtliga produkter inom en viss kategori tillfredsställer ett visst 
givet basbehov, av denna anledning måste kärnvärdet transformeras till ett 
mervärde som strävar efter att tilltala och visa på konsumenternas 
individuella och sociala identitet. Mervärdet kan, enligt Aaker,137 vara 
funktionellt, emotionellt eller ge uttryck för en självbild.  
 
Funktionella värden är synliga och tillhandahåller konsumenten nytta i 
någon form. Denna typ av värden är direkt relaterade till de funktioner som 
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utförs av produkten eller tjänsten. Vid användandet av funktionella värden 
är utmaningen att hitta det som stödjer en konkurrenskraftig position 
samtidigt som konsumenterna finner värdet tilltalande. Funktionella värden 
har dock kraftiga begränsningar. De är svåra att använda som 
differentieringsverktyg eftersom de är lätta att imitera, de förutsätter att 
konsumenten är rationell och de reducerar den strategiska flexibiliteten. För 
att övervinna dessa hinder kan konceptet utvidgas till att inkludera 
emotionella eller tillhörighetsvärden. 
 
När kunden upplever en känsla av att köpa eller nyttja ett varumärke 
tillhandahåller det ett emotionellt värde. De starkaste märkesidentiteterna 
innehåller ofta emotionella anspelningar vars syfte är att addera en djupare 
dimension till erbjudandet. Emotionella värden höjer upplevelsen och 
resultatet blir en annorlunda konsumtionsupplevelse där känslor är 
inblandade. De flesta funktionella värden har motsvarighet i den 
emotionella sfären. 
 
När ett varumärke ger uttryck för en självbild ökar samhörigheten mellan 
varumärket och konsumenten. Att ”man är vad man har” är en 
grundläggande uppfattning när man talar om konsumenters beteende, 
eftersom varumärken och produkter ofta blir ett medel för att kommunicera 
ut en image. För varje roll en person besitter har han eller hon en 
associerande bild av sig själv och också ett behov av att uttrycka denna 
bild.  
 
Lannon138 menar att valet mellan olika produkter och märken kan ses som 
ett övervägande mellan dessa värden, det vill säga att vi som konsumenter 
rationellt överväger olika funktionella och emotionella fördelar. Samtidigt 
väger vi även in i vilken utsträckning varumärkets identitet och 
personlighet överensstämmer med hur vi vill bli uppfattade av omvärlden. 
Hur viktiga de olika dimensionerna är beror givetvis på varje individ, men 
generellt blir de emotionella och symboliska värdena avgörande. Detta 
gäller i synnerhet då valet står mellan produkter som upplevs ge likvärdiga 
funktionella fördelar. Ett emotionellt värde förmedlar någon form av känsla 
samtidigt som de symboliska värdena fungerar som ett uttrycksmedel i ett 
socialt sammanhang, såsom att signalera grupptillhörighet eller status. Ofta 
finns ett nära samband mellan emotionella värden och symbolisk mening. 
Den symboliska dimensionen är dock tydligare relaterat till jaget och 
samvaron med andra människor än till de känslomässiga aspekterna.  
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Oavsett typ av mervärde, som alltså ska komma ifrån kärnvärdet, måste det 
kunna kommuniceras ut till konsumenten. Det ska även vara 
differentierande och unikt i förhållande till konkurrenterna139 (se figur 12).  

 
Figur 12. Kärnvärdesanalys - urvalskriterier för identifiering av ett varumärkes 

kärnvärden (Melin, F. 1997:301) Egen bearbetning. 
 
Risken finns ju givetvis att två eller flera konkurrerande företag har samma 
kärnvärde, som exempelvis ursprung.140 Detta väcker frågan om detta värde 
fortfarande kan fungera som en konkurrensfördel. Det som bör göras är att 
titta på hur, som i detta exempel, ursprunget kombineras med andra värden 
samt hur de tillsammans kontextualiseras och kommuniceras. Eftersom 
varje enskilt värde ingår som en integrerad del i en större helhet som skiljer 
sig från konkurrenterna, får de olika innebörd för företag. Mot bakgrund av 
kärnvärdenas betydelse bör de ligga till grund för utformningen av 
positioneringsstrategin och kan därför sägas utgöra den kommunikativa 
länken mellan märkesinnehavaren och konsumenterna. Om man 
kommunicerar kärnvärdena med hjälp av förpackningen blir denna 
snabbare och mer effektivt en symbol för dessa värden,141 det lönar sig 
alltså att göra den så aktiv som möjligt. Absolut Vodkas säregna flaska kan 
sägas vara ett exempel på en framgångsrik kommunicerande förpackning, 
dess grundpelare med klarhet, enkelhet och perfektion uttrycks i flaskans 
design.142 Tanken med att låta etiketter utebli på flaskan och istället låta 
texten stå direkt på flaskan, syftar till att förstärka intrycket av dessa 
värden.  
 

                                                 
139 Melin, F. 1999 
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142 Johansson, A. (2000-06-07)  

Konsument 
Värdefull 

Kommunicerbar 

Unik 

Svårimiterbar 

Perspektiv Urvalskriterier 

Konkurrent 



Förpackningen – det negligerade attributet 

FÖRSTÅELSE FÖR ÄMNET 50 

4.5 POSITIONERING 
 
Att produktens förpackning är av betydelse för hur 
konsumenten uppfattar en viss vara förstås då samma 
vara kan förpackas som en exklusiv produkt eller som 
en budgetvariant av densamma.143 En väl genomförd 
förpackningsdesign tilltalar ofta konsumenter mer, vi 
blir mer välvilligt inställda till en produkt som 
förmedlar ett, för oss, emotionellt tilltalande värde. 
Detta innebär att segmentering mot bakgrund av 
känslomässiga faktorer är väldigt viktig. För att vara 
effektiv måste designen anpassas till målgruppen, och 
idag när konsumenter kan välja mellan ett otal liknande 
produkter får designen ofta en avgörande betydelse som 
differentieringsverktyg144. Som konsumenter är vi alla i viss mån 
designkritiker vilket är ett faktum företag måste vara varse om och kunna 
hantera. Det visuella intrycket kommer, oavsett produkt, alltid först och det 
funktionella senare145. 
 
Begreppet positionering har inom marketing management-teorin varit 
centralt sedan det introducerades för ungefär 30 år sedan146. 1972 
publicerade Ries och Trout en artikelserie, ”The positioning era”, och det 
anses vara då fenomenet positionering började användas på allvar147. 
Melin148 anser att den grundläggande föreställningen om positionering är 
att märkesinnehavaren bör utgå från målgruppen och med den som 
utgångspunkt försöka identifiera en attraktiv position i konsumenternas 
medvetande. Kotler149 menar att positionering handlar om att designa 
företagets erbjudande och image så att det tar upp en meningsfull och 
distinkt konkurrerande position i sinnet hos målgruppen. Ries och Trout150  
befäster detta genom sin syn på positionering som ett sätt att kommunicera 
i ett samhälle som idag är överkommunicerat. De menar att företagets 
styrka grundar sig på produktens styrka, på den position produkten har i 
kundens medvetande. Att positionering handlar om att kommunicera 
instämmer Lagergren151 i, som dessutom hävdar att positioneringen är 
första steget i en utarbetad kommunikationsstrategi. 
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146 Melin, F. 1999 
147 Ries, A. & Trout, J. 1985 
148 Melin, F. 1999 
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4.5.1 POSITIONERINGSTRIANGELN 
 
För att öka förståelsen för hur positionering kan skapa konkurrensfördelar 
tar Melin152 hjälp av positioneringstriangeln (se figur 13). Hans 
resonemang baseras på att varumärket befinner sig i mitten och är 
utgångspunkt i positioneringen. Märkesinnehavarens målsättning är, som 
redan nämnts, att med utgångspunkt från ett kärnvärde skapa en unik och 
svårimiterad position i konsumenternas medvetande, vilket syftar till att ge 
en stark marknadsposition som gör det svårt för konkurrenter att etablera 
sig. I denna studie lägger vi dock inte samma betoning på varumärket, då 
vår utgångspunkt i positioneringsdiskussionen istället är produkten. 

Figur 13. Positioneringstriangeln (Melin, F. 1997:305) 
 
Den övergripande målsättningen med att skapa en position är, mot 
bakgrund av positioneringstriangeln, att med utgångspunkt i kärnvärdet 
utveckla en unik strategisk position som bör bygga på en eller flera 
konkurrensfördelar.153 Första steget i positioneringsprocessen är att 
identifiera produktens kärnvärden, vilket innebär att produkten studeras ur 
ett inifrån- och utperspektiv. Dessa kärnvärden relateras sedan till 
konkurrenterna för att säkerställa att de inte används på samma sätt av 
någon annan. Det är viktigt att dessa konkurrensfördelar är differentierande 
och om så är fallet skapas en imitationsbarriär. Identifierade kärnvärden bör 
sedan ligga till grund för den kärnvärdesposition där produkten 
positioneras i förhållande till andra produkter med hjälp av olika 
differentieringsfördelar. En sådan är förpackningens utformning och 
design. Att fysiskt differentiera sin produkt är en förutsättning för att kunna 
ge gestalt åt en mental position, som istället är psykologisk. 
Kärnvärdespositionen är därför en förutsättning för en lyckad mental 
                                                 
152 Melin, F. 1999 
153 Melin, F. 1997 
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position. Det handlar om att väcka konsumentens engagemang för 
produkten. 
 
Det ökande informationsflödet har fått till följd att företag får allt svårare 
att utveckla en mental position hos konsumenten.154 Målsättningen med den 
mentala positionen är att den ska ge förutsättningar för en hög igenkänning, 
för om konsumenterna inte känner igen produkten skapas ju inte heller 
någon efterfrågan.155 All reklam syftar till att skapa igenkänning och 
därmed skapa en mental position. Det enklaste sättet att ta sig in i en 
persons medvetande är att vara där först. Att lyckas bli först på en viss 
position och att kännedomen finns där betyder dock inte att någon annan ej 
försöker slå sig in på samma position. Varje företag måste därför aktivt 
hålla sin position levande för att bevara den. Svårigheten ligger således inte 
i att bli först, utan att fortsätta vara först. En lyckad mental position 
fungerar som informationsbarriär då konsumenterna, i och med 
igenkänningen, tydligare reagerar när de kommer i kontakt med den 
aktuella produkten. Den bästa strategin för att lyckas med att skapa en 
mental position är att föra fram ett enkelt budskap som är träffsäkert och 
trovärdigt.156 Görs detta framgångsrikt transformeras kärnvärdena till ett 
relevant mervärde (se avsnitt 4.4).  
 
Det första intellektet gör med ett objekt är att sätta det i relation till något 
annat. Genom att befästa en stark mental position ges upphov till en 
konkurrenskraftig marknadsposition som gör det svårt för konkurrenter att 
framgångsrikt etablera sig på marknaden.157 Det finns en fransk term inom 
marknadsföringsämnet som kort och koncist talar om hur man ska skapa en 
position hos intressenten: ”cherchez le creneau”, vilket betyder ”sök 
luckan”. Det gäller att våga göra tvärtom. Svårigheten är att hitta en öppen 
position som dessutom är effektiv.  
 
I normalfallet finns en stark koppling mellan den mentala positionen och 
marknadspositionen.158 Det behöver dock inte alltid vara så, de kan även 
existera oberoende av varandra. Nicorette illustrerar hur en produkt kan ha 
en mental position utan att ha en marknadsposition. Nikotintuggummit var 
välkänt bland läkare och rökare lång tid innan det introducerades på 
marknaden. På motsvarande sätt finns det många produkter som har en 
stark marknadsposition men som hos många konsumenter faktiskt saknar 
en mental position. 
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Genom att vara först inom en viss produktkategori kan flera fördelar nås.159 
Det ger möjlighet att välja den position som anses mest attraktiv och 
dessutom är chansen stor att den som är först löper goda möjligheter att bli 
intimt förknippad med vald position. Det räcker dock inte enbart med att 
vara först, det krävs även att vald position är av intresse och har relevans 
för konsumenten. Ytterligare ett problem som kan uppkomma är att 
produkten eller varumärket riskerar att bli för intimt förknippat med 
produktkategorin. Därmed riskeras särskiljningsförmågan att gå förlorad, 
det vill säga att varumärket likställs med produktkategorin.  
 
Ett tydligt svenskt exempel på en effektiv marknadsposition är Volvos 
position som en väldigt säker bil. De har utgått från ett kärnvärde och 
genom att aktivt jobba med att kommunicera ut det skapat en stark mental 
position som lett till att inget annat bilmärke med framgång kan skapa en 
marknadsposition med hjälp av att hävda att deras bil är säkrast. I själva 
verket är alla bilar som tillverkas idag säkra, men Volvo är det företag som 
om och om igen pratar om säkerhet och har genom denna strategi skapat 
sig en konkurrenskraftig position. Långsiktigheten i budskapet kräver dock 
ett kontinuerligt engagemang.  
 
Enligt Kotler160 väljer många företag att, precis som Volvo, bara föra fram 
en egenskap till målmarknaden, vilket ska skapa ett unikt erbjudande till 
konsumenten. Positioneringen ska bygga på det som utgör produktens 
kärnvärde och detta i sin tur ska förmedla ett attraktivt och relevant 
mervärde161. I det fall flera produkter och varumärken gör anspråk på 
samma egenskap kan det vara motiverat att använda två egenskaper för att 
skapa en lyckad position,162 avsikten är dock fortfarande att hitta sin egen 
unika nisch. Då företag ökar antalet egenskaper ökar även risken för att 
trovärdigheten minskar och att positioneringen blir otydlig.  
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4.6 MARKNADSKOMMUNIKATION 
 
Efter utvecklandet av ett genomtänkt positionerings-
koncept blir nästa utmaning att överföra detta till ett 
kommunikativt budskap som kan förmedlas till 
konsumenterna163. En kommunikationsstrategi är en plan 
för var och hur man vill synas, och strategin kan 
innehålla exempelvis reklamkampanjer och sponsorat.164 
Budskapet ska förmedlas från ett företag till en 
konsument och kan beröra, motivera eller informera 
beroende på syftet. För att företaget ska nå konsumenten 
behöver en kanal upprättas. Denna kan utgöras av 
förpackningen, en annons, affisch, reklamfilm eller 
kanske en sajt på Internet. Det är viktigt att välja rätt sätt 
att kommunicera till konsument på, men oavsett kanal sänder företag ut sitt 
budskap med målsättningen att det ska väcka uppmärksamhet. För att 
maximera möjligheterna att nå så många konsumenter som möjligt måste 
företaget vara väldigt noggrann när det gäller vad som ska kommuniceras 
och på ett bra sätt klart och tydligt formulera detta. Det är viktigt att göra 
sig hörd, men det är än viktigare att ha något intressant att säga.165 Grunden 
till kommunikationens budskap bör komma från identifierade kärnvärden. 
 
Då marknaden idag är fullkomligt överväldigad av kommunikation, som 
syftar till att locka kunder, är det lite av en konst att tränga igenom 
informationsbruset.166 Vi lever i en miljö som är visuellt aktiv dygnet runt. 
Från det att vi går upp, äter frukost och läser tidningen på morgonen tills 
det att vi stänger av TV:n och datorn på kvällen praktiskt taget 
bombarderas vi av visuell kommunikation av olika slag. Hjärnan är dock 
konstruerad så att den säger nej till de flesta budskap. Det sägs att vi utsätts 
för ett par tusen budskap per dag, men hjärnan nöjer sig oftast med 
befintlig kunskap. Konsekvensen blir att konsumenten är öppen främst för 
de budskap som redan uppnått en befintlig mental position (se avsnitt 
4.5.1). Större investeringar i marknadskommunikation ökar därför 
förutsättningen för en hög märkeskännedom. 
 
Även om kommunikationen saknar betydelse för konsumenten vid 
exponeringstillfället så har den kanske ändå undermedvetet lagrats i 
medvetandet. Genom att utsättas för samma exponering upprepade gånger, 
hämtas tidigare minnen fram. När konsumenten sedan står inför 
förpackningen i hyllan, sker valet mellan likvärdiga produkter utan något 
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reflekterande över varför. Den kommunikation konsumenten utsatts för har 
skapat igenkänning och valet känns självklart av orsaker som inte kan 
förklaras rationellt. Av denna anledning bör kommunikationen syfta till att 
bygga igenkänning,167 att satsa på reklam med individuell särprägel bör ges 
hög prioritet för att uthålligt bygga upp denna igenkänning.  
 

4.6.1 KOMMUNIKATIONSTRIANGELN 
 
Melin168 presenterar en modell som kallas kommunikationstriangeln, som i 
sin strukturella uppbyggnad bygger på positioneringstriangeln och som han 
ser som en förlängning av densamma. De tre begrepp som inkluderas i 
denna triangel är: ”share of voice”, ”share of mind” och ”share of market”. 
Vi väljer att, för enkelhetens skull, istället använda de svenska begreppen 
reklamandel, igenkänning och marknadsandel. Reklamandel avser andelen 
av de totala reklamkostnaderna, under en viss tidsperiod för en given 
produkt, som en innehavare har i relation till konkurrenterna. Ju mer 
satsningar som görs på marknadskommunikation, desto större blir 
förutsättningarna att skapa en hög igenkänning bland konsumenterna. En 
hög igenkänning kan på sikt ge upphov till en omfattande marknadsandel, 
vilket kan förstärka marknadspositionen. 

 
Figur 14. Kommunikationstriangeln (Melin, F. 1997:310) Egen bearbetning. 

 
Essensen av detta resonemang är, enligt Melin, att vikten ligger vid 
marknadskommunikationens kvantitet, men kvaliteten i kommunikationen 
är många gånger minst lika viktig för ett varumärkes framgång. Med 
reklamens kvalitet avses dess kreativa utformning som kan komma att 
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skapa en särpräglad kommunikativ identitet. Målsättningen för 
märkesinnehavaren bör vara att kärnvärdet ska genomsyra marknads-
kommunikationen. Syftet med detta är att även här försöka uppnå 
synergieffekter.  
 

4.6.2 KOMMUNIKATIV IDENTITET 
 
Melin169 menar vidare att en grundläggande förutsättning för att reklam ska 
kunna ge upphov till konkurrensfördelar är att reklamen ges en unik så 
kallad kommunikativ identitet. Vid formandet och utarbetandet av denna 
bör sammanlänkning av olika kommunikativa element ske. Enligt Melins 
förmenande är de viktigaste elementen visuell, tematisk, verbal samt 
audiell identitet. Vilken eller vilka strategier som bör väljas för att föra ut 
sitt budskap på det bästa sättet beror på olika faktorer. Reklamfilmer 
lämpar sig väl för att skapa känslomässigt engagemang för en produkt. 
Målsättningen bör vara att de fyra samordnas till en integrerad enhet. 
Ibland kan dock något av elementen vara mer kärnfullt än de övriga, vilket 
får till följd att detta i hög grad präglar den kommunikativa identiteten. 
Som exempel kan nämnas Gevalias tematiska identitet ”oväntat besök”, 
whiskeymärket Black & White´s visuella identitet i form av 
färgkombinationen svart/vitt, Carlshamns verbala identitet i form av slogan 
”gott-gott-i-gott-gott” samt Hemglass audiella identitet i dess 
signaturmelodi. Vad det medför för konsekvenser, om det nu medför några, 
att det för vissa produkter finns begränsningar i användandet av 
kommunikativa medel behandlas dock ej i teorin. En verbal identitet 
bygger ju till exempel på att produkten marknadsförs i reklamfilmer eller 
radio. 

4.6.2.1 Marknadsföringsrestriktioner 
 
I Sverige är det reglerat i alkohollag (1994:1738) att särskild måttfullhet 
ska iakttas vid marknadsföring av alkoholhaltiga drycker,170 med andra ord 
är alkoholreklam, beroende på typ av dryck och klass, mer eller mindre 
förbjuden i Sverige. Restriktionerna tar sig uttryck i att marknadsföring av 
alkoholhaltiga drycker till konsumenter inte får ske i radio, TV eller 
kommersiella annonser i periodiska tidskrifter. Det enda undantaget är 
facktidskrifter och skrifter som tillhandahålls endast på försäljningsställen 
för dessa drycker. Den som tillverkar eller säljer alkoholhaltiga drycker får 
inte heller lämna dessa drycker som gåva, om denna är i form av varuprov. 
Med alkoholhaltiga drycker förstås en dryck som innehåller mer än 2,25 
volymprocent alkohol,171 lättöl ingår alltså ej i denna definition.  

                                                 
169 Melin, F. 1997 
170 Alkohollag (1994:1738) 4 kap: § 8-13 
171 Alkohollag (1994:1738) 1 kap: § 2-7 
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4.6.3 BUDSKAPET 
 
Förpackningen utgör en reklamyta både i butik och hemma hos 
konsumenten. Förutom att den syns i reklam och andra köpfrämjande 
åtgärder, kommunicerar den i varje direktkontakt med konsument172. Det är 
viktigt att reklamen bidrar till att skapa igenkänning av produkten, så att 
konsumenten förknippar produkten i hyllan med det som kommunicerats i 
reklamen. Kort sagt ska förpackningen vid köpögonblicket säga det som 
redan sagts i övrig kommunikation.173 Det är alltså av största vikt att 
förpackningens utseende stämmer överens med den kommunikation 
konsumenten utsatts för innan köpögonblicket. För att dra till sig 
konsumenter måste förpackningen skapa uppmärksamhet i butik. Steget 
från hylla till varukorg beror många gånger helt och hållet på 
förpackningen, som blir en form av försäljare på dagens stormarknader som 
fokuserar väldigt lite på personlig service. Förpackningen slutar inte att 
kommunicera efter köptillfället, utan den utgör ett forum för 
marknadskommunikation både före, under och efter köptillfället174. 
 
Förpackningar kommunicerar hela tiden och när produkten nyttjas ger de 
upphov till någon form av reaktion.175 Olika förpackningar är mer eller 
mindre effektiva i kommunikationshänseende, i ett samhälle med högt 
mediabrus finns det betydande konkurrensfördelar att hämta i det fall 
företag kan tydliggöra sin produkt. En bra utförd design säger något om 
produkten och både detaljer såväl som helheten är viktiga. En tilltalande 
förpackning kan ge ett mer exklusivt intryck av produkten vilket kan bidra 
till en ökad upplevd kvalitet. Vad en konsument anser om en produkt har 
både rationella och emotionella skäl.176 De rationella skälen förklaras 
genom att se hur produkten uppfyller önskad funktion i relation till priset 
och de emotionella skälen är de som speglar individens behov. Även 
budskap kan vara rationella, emotionella eller en kombination av de 
båda177. Exempel på ett rationellt budskap är att en produkt är hälsosam, 
gjord på naturliga råvaror eller billig. Exempel på emotionella budskap är 
beundran, njutning och status. Enligt Bergström178 kan budskapet, genom 
att man tittar bakom de rationella egenskaperna, ganska lätt göras om till att 
bli emotionellt.  
 
En produkts förpackning skiljer sig från övrig kommunikation på så sätt att 
den övriga kommunikationen är ett verktyg som snabbare kan modifieras 
                                                 
172 Melin, F. 1997 
173 Southgate, P. 1994 
174 Melin, F. 1997 
175 Hinn, L. & Rossling, G. 1994 
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eller bytas ut.179 Trots denna skillnad är dessas uppgift densamma, 
nämligen att kommunicera ett motiverande och distinkt budskap. Det 
viktiga är att vara konsekvent och inte avvika från identifierade kärnvärden. 
Om all kommunikation utgår från kärnvärdena kan synergier uppstå. 
Förpackningen behöver inte alltid få en dominant roll i kommunikationen, 
det viktiga är att samma idé illustreras i samtliga kommunikationsverktyg 
så att igenkänningsfaktorn hålls på en holistisk nivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
179 Southgate, P. 1994 
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5. EMPIRI OCH ANALYS 
 
 
I detta kapitel redogörs för och analyseras de empiriavsnitt vi finner 
relevanta för uppfyllandet av studiens syfte. Den teoretiska förståelsen 
används som fortlöpande stöd till resultat och analys. Efter detta kapitel är 
slutfört ska syftet vara uppfyllt och läsaren ska ha fått ökad förståelse om 
företeelsen som studerats. Inledningsvis presenteras de företags-
representanter samt de drycker som ingår i studien. 
 

5.1 FÖRTYDLIGANDEN 
 
Innan vi går in på presentationen av vårt urval samt påföljande empiri och 
analys vill vi göra läsaren uppmärksam på ett antal aspekter. Samtliga 
intervjupersoner har inflytande över hur företaget arbetar med 
förpackningsdesignen för respektive produkt. Vi vill dock poängtera att 
redovisad empiri inte gör anspråk på att återge hela företagets syn på 
ämnet, det som presenteras är den uppfattning intervjupersonen återgivit 
oss. Vi har intervjuat en representant från varje, i studien deltagande, 
företag men vi väljer att ange namnet på produkten som citatkälla och 
således inte namnet på respondenten. Detta tillvägagångssätt har som syfte 
att underlätta för läsaren, som på så sätt frånkommer ihopkopplandet av 
personnamn och respektive produkt. 
 
Kopplingen mellan empiri och teori är anpassad utifrån den mer 
övervägande induktiva ansats vi antagit, således ligger utgångspunkten i 
empirin följt av teori och avslutningsvis ges utrymme för våra tolkningar. 
Empirin, det vill säga de utsagor och den kunskap om ämnet som 
respondenterna delgett oss genom intervjuer, styr även till största del 
upplägget i detta kapitel. Strukturen och upplägget i kapitel fyra (Förståelse 
för ämnet) utgör således inte uteslutande grunden för analysens utseende. 
Att avgöra vad som är viktigt och inte i empirin, samt vad som ska 
uppmärksammas och analyseras måste vi som undersökare själva ta 
ställning till. Vår strävan är givetvis att återge en så riktig bild som möjligt, 
och att låta subjektiva uppfattningar enbart återges på ett sådant sätt att 
läsaren förstår när detta görs. De reflektioner som återges i detta avsnitt 
utgörs av våra tolkningar av den verklighetsbild som delgetts oss under 
genomförda intervjuer, och vi vill därför be läsaren uppmärksamma att vi 
inte gör anspråk på att de utgör slutliga absoluta sanningar. 
 
 
 
 
 



Förpackningen – det negligerade attributet 

EMPIRI OCH ANALYS 60 

”Det underlättar väldigt om man vet vad man letar efter om 
man letar efter något. Då blir det lättare att känna igen det 
när man hittar det.” 

(Nalle Puh) 
 
5.1.1 ANALYSDISPOSITION 
 
Då detta kapitel är relativt omfattande, vill vi med en disposition över 
detsamma underlätta för läsaren. Kapitlet innehåller ett antal avsnitt och 
efter drygt hälften av dessa gör vi en sammanfattning i avsnitt 5.7; 
begränsande och utvecklande faktorer. Analysdiskussionen knyts även ihop 
efter andra halvan i avsnitt 5.11; mot en marknadsposition. 
Dispositionsmodellen är illustrerad utifrån dessa två delar för att underlätta 
för läsaren.  

 
Figur 15. Analysdisposition. 
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5.1.2 PRESENTATION AV URVALET 
 
För att underlätta läsningen av det följande analyskapitlet ser vi det som 
viktigt att kort presentera de företag/varumärken samt de personer vi 
intervjuat vid respektive urvalsenhet. 
 
PRECIS VODKA 
Vi intervjuade Mikael Blom som har arbetat med Precis Vodka i 
princip från starten 1999. Han är försäljningschef och arbetar tätt 
tillsammans med företagets VD. Intervjun skedde en härlig vårdag 
i utkanten av det natursköna Borensberg i Östergötland där 
företaget Precis Sweden AB är beläget.  
 
Idén till denna produkt uppkom i USA och projektet drog igång 
1997, men produkten släpptes inte på marknaden förrän år 2000. 
Det bestämdes direkt att produkten skulle vara designad, och 
utgöra en prestigeprodukt bland vodkor. Precis Vodka klassas 
således som en ultra-premiumprodukt. Vodkan är tappad i en handgjord 
ljusblå flaska med en unik design. Ursprunget till flaskan kommer från en 
Sinfandel som är ett kaliforniskt vin. Jeff Smith, vars uppgift var att 
marknadsföra Precis i USA, skrev lite kommentarer på flaskan, skickade 
den till Sverige där den visades upp för designern och på den vägen är det. 
En flaska gjordes, med hjälp av tidningspapper, för hand på ett glasbruk i 
Sverige. Den utgjorde modell när man sedan reste runt för att hitta ett 
glasbruk som kunde tillverka den. Valt glasbruk, som ligger i Polen, har 
även förädlat och arbetat vidare med flaskan designmässigt till vad den är 
idag.  
 
THOR´S HAMMER VODKA 
Vi intervjuade Mika Pirttimäki, mannen som kom med idén 
till Thor´s Hammer Vodka och som alltså är en av grundarna 
till företaget. Intervjun genomfördes per telefon.  
 
Idén till Thor´s Hammer började ta form redan 1986, men det 
skulle ta 10 år innan den förverkligades. 1997 gjordes de 
första prototyperna till denna premiumvodka, och i detta 
utvecklingsskede var man tvungen att undersöka om det 
överhuvudtaget gick att producera den typ av flaska som önskades. En 
designer/konstnär hjälpte till att utveckla och formge flaskan. När det 
konstaterats att det fungerade, fick undersökningen istället fokusera på var 
flaskan kunde produceras. Framställningen har krävt många besök på 
glasbruk och museer. Tanken med produkten är att den i första hand ska 
vara en exportprodukt, den ska vara så typiskt skandinavisk som möjligt, 
och turister som kommer till Skandinavien ska köpa med sig produkten 
hem. 
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ÅBRO ORIGINAL 
Vi intervjuade marknadsansvarig för ölmärket Åbro 
Original, Helena af Sandeberg, på Åbros säljkontor beläget 
med utsikt över Stångån, i centrala Linköping. Helena har 
haft denna tjänst i ca tre år. Vi anser därför att hon besitter 
relevant kunskap och erfarenhet om vårt problemområde. 
 
Åbro Bryggeri startades 1856 vilket gör det till Sveriges 
äldsta nu verksamma bryggeri. Åbro Bryggeri har varit ett 
lokalt företag väldigt länge, väl förankrat i stadsdelen Åbro i 
Vimmerby. Från början var Åbro en gård som sedan blev 
Åbro Bryggeri. Ölet Åbro Original har dock inte funnits så länge på 
marknaden, faktum är att det är 10-årsjubileum i år. Produkten togs fram 
för att kunna säljas över hela Sverige, och Åbro Original innebar också att 
Åbro Bryggeri tog steget från att vara det lokala bryggeriet till att bli ett 
nationellt sådant. Idag är Åbro ett känt varumärke, även inom läsk och 
vatten. Företagets totala marknadsandel ligger på 7 %, och marknads-
andelen för öl beräknas till 11 %.  
 
Vad beträffar förpackningsdesignen har man löpande kontakt med en 
designer, och den designer som hjälpte till att ta fram förpackningsdesignen 
till Åbro Original är fortfarande den man arbetar med idag. Helena har idén 
om produkten och vad målen med den är och sedan är det designern som är 
kreativ och tolkar denna idé i förpackningsdesignen. 
 
SPENDRUPS ÖL 
Vi intervjuade Magnus Månsson som är 
varumärkesansvarig för Spendrups Öl. Han har inte 
arbetat inom företaget speciellt länge, men då han är 
ansvarig för Spendrups Öl, var det han som var mest 
lämpad att besvara våra frågor. Intervjun skedde 
under lunchtid på Spendrups kontor i centrala 
Stockholm. Magnus visade en presentation av 
Spendrups Öl på sin laptop, vi fick således anpassa 
våra frågor allt eftersom Magnus berörde olika ämnen i sin presentation. 
 
Spendrups – grundat år 1897, står det i reklamen, men bryggeriet hette från 
början Grängesberg Bryggeri och ölen hette Gränges. Först 1983 bytte 
Grängesbergs Bryggeri namn till Spendrups Bryggeri AB. Ölet kom också 
vid denna tidpunkt att byta namn, och relanserades under namnet 
Spendrups, och Spendrups blev då ett eget varumärke. Namnet Spendrup är 
ett danskt familjenamn, men varumärket är helsvenskt och företaget är 
fortfarande ett familjeföretag. Idag innefattar Spendrups även mycket 
annan öl, vatten, läsk, vin och sprit. Spendrups totala marknadsandelar 
ligger på dryga 20 %.  
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Förpackningsdesignen som den ser ut idag har arbetats fram av Embrink 
Design för att bli så konsekvent och disciplinerad som möjligt. Denna 
designbyrå är Spendrups ”designklient”, och således någon man arbetat 
med tidigare.  
 
FESTIS 
Vi intervjuade Eva Strömbom, marknadschef för läsk och vatten 
på Carlsberg Sverige AB. Vi gjorde en personlig intervju med 
Eva på huvudkontoret som ligger i Ulvsunda i Stockholm. Eva 
har arbetat för Carlsberg i ett år, innan dess var hon anställd av 
Pripps Ringnes i fem år. Det finns även en produktansvarig för 
drycken Festis, men när vi presenterade våra frågeställningar 
framgick det att just Eva var mest lämpad att besvara våra frågor.  
 
I slutet av 50-talet lanserades FEST-iS, numer känd som Festis. 
Det var en kolsyrefri fruktdryck med apelsinsmak, och var 
Sveriges första stilldrink med konkurrenten MER som god tvåa. FEST-iS 
kom i en enda förpackning, den klassiska pyramidformade Tetrapaken, och 
var vid den tiden i första hand en barndryck. Sedan dess har både smaker, 
förpackning och reklam, det vill säga hela konceptet radikalt förändrats och 
förnyats. Idag finns det sju olika smaker och varumärket ägs av Carlsberg 
Sverige AB. 
 
När det gäller förpackningsdesign och kommunikation har man arbetat med 
byrån ANR.BBDO. I och med att denna byrå arbetar med allt vad gäller 
marknadsföring och kommunikation har man veckovis kontakt med denna. 
Själva flaskformen är dock inte framtagen av designbyrån, utan den togs 
fram på ritbordet hos flasktillverkaren. Designbyrån har sedan enbart 
adderat ”plupparna” på flaskans sidor, men arbetat fram etiketten helt och 
hållet. 
 
RAMLÖSA 
Vi intervjuade Pål Ekberg, som är produktgruppchef för 
vattenvarumärken hos Carlsberg Sverige AB. Vi ämnade först prata 
med någon vid produktionen i Ramlösa, Skåne, men de ansåg att 
våra frågor bättre kunde besvaras av Pål. Intervjun gjordes via 
telefon på grund av att den var tvungen att genomföras inom kort 
varsel och vi hade inte möjlighet att åka till Stockholm vid den 
aktuella tidpunkten. 
 
Mannen som möjliggjort öppnandet av Ramlösa hälsobrunn var 
provinsialläkare Johan Jacob Döbelius, år 1707. Han lät undersöka vattnet 
och fann att det kunde bota och förmildra ett antal sjukdomar. 
Marknadsföringen av det helande vattnet från Ramlösa Hälsobrunn började 
under denna tid, då Johan Jacob Döbelius lät ge ut en broschyr som beskrev 
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brunnsparken i all sin förträfflighet. Upptäckten av det naturliga 
mineralvattnet Ramlösa gjordes dock av en slump först i slutet av 1800-
talet. Ramlösakällan är klassificerad som ett naturligt mineralvatten, den 
finaste beteckning ett vatten kan få. Det började med förpackningar under 
tidigt 1900-tal, och det var då man verkligen började göra något 
kommersiellt med vattnet. 
 
Pål anser att man använder byråer för allt möjligt, kanske för mycket 
ibland. Arbetet med förpackningens utseende görs således av externa 
konsulter, inget sådant arbete görs på Carlsberg. Arbetet med designbyråer 
sker när man känner att förändringar eller finjusteringar behöver göras, och 
Pål menar att det blir ganska kontinuerligt. 
 
BRINDFORS ENTERPRISE IG 
Brindfors Enterprise är en av de två designbyråer vi besökte under vår 
första ”empiriinsamlingsresa” till Stockholm. Den person vi talade med var 
Peter Györki, VD för företaget och med ett förflutet inom 
reklambranschen. Peter har arbetat med flera kända varumärken såsom 
Absolut och Coca-Cola, varför han sågs som en intressant person att 
intervjua. Brindfors Enterprise jobbar med helhetsbaserad strategisk design, 
i vilken förpackningsdesignen är en del. Byrån är Skandinaviens ledande 
designbyrå och en del av Enterprise Identity Group, världens ledande 
designgrupp. 
 
STOCKHOLM DESIGN LAB 
Stockholm Design Lab är den andra designbyrån vi besökte, och här 
pratade vi med en av grundarna, Björn Kusoffsky. Detta möte var mer 
informellt än det hos Brindfors. Intervjun ägde rum i lunchrummet och vi 
fick också en liten inblick i hur de praktiskt arbetar då vi blev avbrutna för 
en diskussion om kläder till kabinpersonalen på SAS. Stockholm Design 
Lab ser sig själva som en viktig plattform i skapandet av kvalitetsdesign 
som har betydelse och gör en skillnad. Deras designfilosofi bygger på 
fundamentala idéer om enkelhet, klarhet och innovation. Denna syn på 
design anser de ska utgöra en tillgång för företag och kunna möjliggöra en 
vidareutveckling i kommunikationen av deras position och värderingar. 
Stockholm Design Lab arbetar bland annat med Svensk Form, Åhléns, 
IKEA och H&M. 
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5.2 KÄRNVÄRDEN 
 

”Alla produkter har ju en massa olika saker i sig och det 
gäller att vaska fram det som man tror är det unika för 
produkten, det som man tror gör att produkten blir vald.”  

(Brindfors Enterprise) 
 
Att diskutera kärnvärden utifrån våra företag är väldigt poängfullt då tankar 
kring detta fenomen skiljer sig mycket åt mellan företagen.  
 
När vi talade med Mikael Blom, försäljningschef för Precis Vodka, om 
dess kärnvärden var det ingen tvekan om att det som ska genomsyra 
produkten är kvalitet, det ska synas att det är en designad produkt med 
klass. Man var tvungen att hitta en egen nisch på marknaden i och med att 
resurserna inte är tillräckliga nog för att konkurrera med de större aktörerna 
samt för att inte bara bli ytterligare en i mängden. Precis exklusiva och 
eleganta flaska avser därför att kommunicera och utstråla detta 
kvalitetsvärde. Precis har även sitt namn tätt kopplat till kärnvärdet. 
Grundtanken till namnet kommer ur framställningsmetoden Precision 
Destillation, som ger en jämn och hög kvalitet. Allt företaget gör i form av 
kommunikation är noga avvägt för att det inte ska störa strategin att Precis 
Vodka ska vara en så kallad ultra premiumprodukt, och därmed 
representera den högsta kvalitetsklassen i produktgruppen.  
 

”…när man ser en förpackning ska den ge en bild av 
produkten och/eller företaget.” 

(Stockholm Design Lab) 
 
Mika Pirttimäki, grundare av Thor´s Hammer Vodka, har en liknande syn 
på förpackningen som Mikael på Precis, den ska kommunicera hela 
konceptet vilket är skandinavisk historia. De har inga specifika kärnvärden 
som ligger till grund för konceptet. Mika menar dock att konceptet är 
vattentätt då de har alla komponenter i samverkan; en flaska, förslutning, 
logotyp och utsmyckning på flaskan, allt måste verka i harmoni. Det har 
lagts väldigt stor vikt vid innehållet, vattnet som råspriten späds med är 
oerhört betydelsefullt då ett dåligt vatten förstör slutprodukten. Thor´s 
Hammer är klassad som en premiumprodukt, klassen under ultra premium. 
 

”Du säljer bara en produkt en gång om du har en vacker 
flaska, men har du även ett bra innehåll säljer du den flera 
gånger.” 

(Thor´s Hammer) 
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Åbro Original har fyra kärnvärden varav tre används aktivt i dagsläget. Det 
fjärde ska inte tas i bruk förrän till kommande årsskifte varför vi, på grund 
av önskemål från marknadsansvarig Helena af Sandeberg, inte uttryckligen 
nämner detta. De tre som används är kvalitet, god smak och prisvärt. Dessa 
är starkt kopplade till varandra och uttrycks på etiketten genom att det står 
att det är ett kvalitetsöl, och på baksidesetiketten finns även en beskrivning 
av hur konsumenten ska hälla upp sitt öl för att denne ska kunna njuta av 
brygden på bästa sätt. Det första som kunden ska associera till när han eller 
hon ser förpackningen är gott öl.  
 

” …kvalitet och njutning ska synas på förpackningen. Ett 
gott öl.”  

(Åbro Original) 
 
Trots detta menar Helena att de olika ljusa ölsorterna smakar ungefär lika, 
och det är därför svårt att differentiera sig genom själva produkten. Ett 
annat viktigt värde för Åbro är dess ursprung, även om det inte är något 
uttalat kärnvärde. Det faktum att företaget är småländskt gör dock att 
konsumenten associerar till ursprung och tradition. Åbro Bryggeri har även 
samma kärnvärden som Åbro Original, och bryggeriet borgar därför för att 
ölet är en trovärdig produkt.  

 
Den andra ölproducenten i denna studie, Spendrups, anger fyra kärnvärden 
som de mest centrala: självständig, passionerad, svensk bryggare och 
ursprung. Även namnet, krogkänsla, utmanare, kvalitet och tradition ses 
som viktiga värden. Dessa har enligt Magnus Månsson, 
varumärkesansvarig för Spendrups Öl, inte så mycket med designen att 
göra men det är trots detta viktigt att ha en förpackning som är visuellt 
attraktiv samt kommunicerar de kärnvärden som varumärket önskar inneha 
eller redan besitter. Kvalitet och tradition, som är kopplat lika mycket till 
bryggeriet, uttrycks dock genom medaljongerna och namnet på 
förpackningen. Sammantaget blir det nio mer eller mindre konkreta 
kärnvärden vilka varumärket ska stå för. 
 

”Ju oprecisare emotionella värden du gör anspråk på, desto 
svårare är det att gestalta dem. Alla pratar idag mycket om 
passion, företag pratar om passion, du ska vara 
passionerad… varumärket ska utstråla passion. Det är 
otroligt svårt att gestalta passion, det är ju en så pass 
personlig känsla, det finns så många sätt man kan vara 
passionerad på. Jag tror att den typen av lösa men starka 
emotionella värderingar är svåra att gestalta.”  

(Brindfors Enterprise) 
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Ramlösa tillskrivs fyra väl genomtänkta kärnvärden, var av det första är 
naturlig för att produkten är det mest naturliga man kan tänka sig. Det 
andra är tidlös, Ramlösa är rätt oavsett när och var den befinner sig. Äkta 
syftar till att det är det äkta vattnet. Slutligen nämns världsvan, men på ett 
naturligt och okonstlat sätt där Ramlösa är sig själv även i internationella 
miljöer. Den är helt enkelt en produkt som vågar vara sig själv. Pål Ekberg, 
produktgruppchef, menar att kärnvärdena först och främst ska visa på 
vattnets kvaliteter och förmedlas via kommunikation, men självklart ska 
förpackningen kännas naturlig och tidlös samt också andas kvalitet. En av 
PET-flaskorna (50 cl) andas lite mer premium och kvalitet, dessutom finns 
en profilglasflaska som syftar till att kommunicera det världsvana. Namnet 
kommer från den brunn vattnet hämtas från och konsumenterna ska få en 
känsla av att Ramlösa är det äkta vattnet, originalet. Man tror att Ramlösa, i 
konsumenternas medvetande, är den ursprungliga brunnen och brunns-
kulturen. Namnet Ramlösa är således i sig en bärare av värden. 
 

” Det är väldigt viktigt att vi differentierar och att vi också 
har kärnvärden som vi differentierar. Det är det som är 
grunden till att man blir värd att betala mer för.” 

(Ramlösa) 
 

”Det är inte bara förpackningen som skapar 
konkurrensfördelar utan det måste ligga mer bakom, måste 
finnas innehåll och det måste skapas en relation till 
varumärket.” 

(Stockholm Design Lab) 
 
Festis-namnet har funnits med sedan drycken lanserades för drygt 40 år 
sedan. Till en början, när drycken var med förknippad med barn och kalas, 
skrevs det dock FEST-iS. Idag är namnet laddat med andra värden än då. 
Festis vill dock inte delge produktens kärnvärden på grund av 
konkurrenshänseende, men marknadschefen Eva Strömbom delger ändå att 
det är en produkt som ska se lättdrucken ut, den ska kännas ungdomlig, tuff 
och cool för konsumenten att bära med sig. Detta syns i förpackningen som 
ska ge ett coolt intryck av något som är lätt att dricka. Festis ska kännas 
som en ärlig och äkta produkt med rejäla smaker, och även om 
förpackningen är rationell ska den klara av att bygga dessa emotionella 
värden.  
 
Kärnvärden är de faktorer som används för att beskriva vad som anses vara 
produktens bestående värde och avgörande för framgång180. De används i 
syfte att lägga grunden till en stark märkesidentitet och tilltalande attribut. 

                                                 
180 Lagergren, H. 1998 



Förpackningen – det negligerade attributet 

EMPIRI OCH ANALYS 68 

181 Vad som teoretiskt framgår när det gäller en produkts kärnvärden är att 
de måste gå att omvandla till mervärde för konsumenten. För att ett 
kärnvärde ska vara effektivt måste det även vara möjligt att kommunicera, 
och detta kan antingen vara funktionellt, emotionellt eller symboliskt.182 
Generellt blir de emotionella och symboliska värdena avgörande för 
konsumentens val, i synnerhet då detta står mellan produkter som upplevs 
ge likvärdiga funktionella fördelar. Dessutom måste sammansättningen av 
värden vara unik och svår för konkurrenter att imitera. Enligt Southgate183 
är förpackningen en symbol för värden och ska därför användas för att 
avsiktligt och aktivt förmedla dessa. 
 
Det vi direkt kan säga när vi tolkar intervjusvaren om produkternas olika 
kärnvärden är att de inte är funktionella. Om de ska ses som emotionella 
eller som uttryck för en självbild är svårt att säga eftersom de är snarlika 
varandra. Konsumenter köper och konsumerar produkter av olika 
anledning, vissa för att uttrycka något för andra och andra för att addera en 
dimension till upplevelsen av att konsumera den aktuella produkten. Det vi 
vill föra fram är att företagen vill kommunicera ut emotionella värden till 
konsument. Anledningen till att funktionella värden inte används i någon 
högre grad ser vi beror på att det är svårt att differentiera dryckernas 
funktionalitet från konkurrenternas. Drycker är i denna aspekt 
”endimensionella”, där funktionaliteten är klar och där de emotionella 
värdena mer utgör anledning till val. Företagen använder på olika sätt sin 
förpackning som förmedlare av kärnvärden och beroende på dryck är det 
mer eller mindre svårt att uttrycka dessa på förpackningen. Det vi kan säga 
generellt vad gäller produkternas namnval, är att de på olika sätt är tätt 
kopplade till dryckernas kärnvärden. 
 
Det närmaste ett funktionellt värde vi kommer är Åbro Original med ”god 
smak”, men eftersom det syftar till att konsumenten ska njuta av sitt 
kvalitetsöl förvandlas det ändå, i kombination med de andra värdena, till ett 
emotionellt mervärde. Att en konsument ska kunna njuta av sitt kvalitetsöl 
är kommunicerbart, men det är inte särskilt unikt och inte heller svårt att 
imitera. Det kan dock vara svårt att kommunicera den emotionella 
aspekten, det vill säga hur kunden ska njuta av sitt öl. Däremot kan Åbro 
enkelt, genom texten på förpackningen, förmedla gott öl och kvalitet. Vi 
ser det dock som motsägelsefullt att konsumenten ska associera till gott öl 
när det anses svårt att differentiera sig med smak. Vi antar att det är därför 
Åbro, inom en snar framtid, delvis kommer att ändra budskap genom att 
spela på det fjärde kärnvärdet som i högre grad uppfyller de krav teorin 
ställer på ett kärnvärde.  
 
                                                 
181 Melin, F. 1997  
182 Aaker, D.A. 1996 
183 Southgate, P. 1994 
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Magnus på Spendrups pratade om kärnvärden i omgångar och angav 
många olika värden, även om vissa sågs som viktigare än andra. Flera av 
dessa värden är emotionella och samtidigt väldigt oprecisa vilket i och för 
sig gör dem svåra att imitera, dock medför komplexiteten att de blir extra 
svåra att kommunicera ut till konsument eftersom de inte kopplas direkt till 
flaskan. I kombination kan de också vara unika för företaget. Emotionella 
värden såsom självständig och passionerad anser vi vara omöjliga att 
förmedla på förpackningen. Visst kan dessa ord skrivas på etiketten, men 
enbart orden bidrar inte till att skapa något mervärde. Däremot kan det 
fungera i de fall den övriga kommunikationen syftar till att gestalta denna 
typ av värden, då kan orden få en djupare innebörd för konsumenten. Vi 
har dessutom svårt att se syftet i att använda så pass många kärnvärden. 
Frågan är om samtliga används som kärnvärden eller om vissa istället är 
faktorer som enbart anses viktiga för produkten. Utifrån teorin menar vi att 
ett fokus på vad som verkligen är kärnvärden, och att jobba med dessa som 
utgångspunkt för all kommunikation, är önskvärt för Spendrups. Detta för 
att kärnvärdena är väldigt många till antalet samt att flera av dem är 
emotionella och abstrakta. 
 
Precis har bara ett kärnvärde, kvalitet, som är väldigt lätt att kommunicera. 
Dessutom antar vi att det ses som värdefullt för konsumenterna då det 
sänder ut en bild av att man som person är någon som uppskattar mer 
exklusiva ting. Flaskan är i dagsläget väldigt unik och används aktivt för att 
kommunicera kvalitet. Däremot är kärnvärdet inte unikt och inte heller 
svårt att imitera. Ingen konkurrent drar kvalitetskonceptet så långt som 
Precis i dagsläget, men det finns inget som säger att denna situation 
kommer att förbli ohotad. Risken finns givetvis att nya etablerare ser 
samma möjlighet allt eftersom fler och fler upptäcker det värde en designad 
produkt kan bidra med. Mot bakgrund av förd diskussion anser vi att Precis 
inte bör nöja sig med kvalitet, utan istället använda sig av termen 
exklusivitet. Vår tolkning är nämligen att produkten, och framför allt 
förpackningen, ses som exklusiv och detta värde blir svårare för 
konkurrenter att efterhärma och skapar dessutom ett högre mervärde för 
konsumenten. 
 
Thor´s Hammer har ett väldigt unikt koncept i och med att det är knutet till 
trakten kring företagets hemvist, vilket gör det svårt att imitera och 
samtidigt få det trovärdigt. Alla detaljer på flaskan, och även korken, är 
utformade för att förmedla detta koncept; skandinavisk historia. Konceptet 
går att kommunicera men förutsätter att konsumenten känner till 
skandinavisk historia för att denna ska förstå produkten. Hur värdefullt 
konceptet är för konsumenten är svårt att säga, men för exempelvis turister 
kan det vara värdefullt att köpa med sig något från besöket utomlands. Vad 
som är speciellt för Thor´s Hammer är att inga uttalade enskilda kärnvärden 
verkar finnas. Enligt teorin ses detta som en brist i konkurrenshänseende då 
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kärnvärden ska ligga till grund för vad produkten står för och vad som ska 
kommuniceras till kund. Vi ställer oss dock tveksamma till detta 
ställningstagande i teorin. Enligt vår tolkning har Thor´s Hammer ett väl 
genomtänkt koncept och detta kan fungera som kärnvärde på samma sätt 
som kvalitet fungerar för Precis. Konceptet som sådant kan därför vara ett 
väl fungerande kärnvärde. 
 
När det gäller Ramlösa anser vi att kärnvärdena är genomtänkta och 
strategiskt utvalda för att uppfylla de kriterier som ställs upp för att de 
enligt teorin ska fungera optimalt. Eftersom de var det enda 
vattenvarumärket fram till mitten på 80-talet, och som dessutom har funnits 
med i många olika situationer, kan ingen annan göra anspråk på att vara det 
äkta och ursprungliga vattnet. Kärnvärdena är, av ovanstående anledning, 
även unika och svåra att imitera. Det skulle inte ses som trovärdigt att 
någon konkurrent försökte imitera dessa kärnvärden. De kommuniceras 
underförstått i reklam och på förpackningar, det vill säga de uttalas inte rakt 
ut. Hur värdena kommuniceras på förpackningar kan dock variera, 
profilflaskan kan ses framhäva Ramlösas kärnvärden på ett tydligare sätt. 
Eftersom Ramlösa är ett så starkt varumärke antar vi att konsumenterna 
finner dessa värden värdefulla i någon dimension. 
 
Festis är lite svårt att resonera kring, men av deras framgång att döma har 
de lyckats bra med att skapa mervärde för målgruppen. De är skickliga på 
att, genom förpackningen, kommunicera det ungdomliga och att det är 
rejäla smaker vilka vi tolkar som viktiga aspekter för produkten. Tack vare 
att Festis rönt så stora framgångar med sitt koncept är risken stor att andra 
försöker imitera detta. Vi tror dock att det är svårt att hota Festis position 
på marknaden då deras framtoning är så pass abstrakt, vilket gör det svårt 
att se vilka kärnvärden som ligger till grund för denna framtoning. Det 
faktum att de äger ungdomssegmentet säger oss att värdena är värdefulla i 
alla fall för denna grupp av konsumenter. Vi vill särskilt lyfta fram namnet 
som en viktig bärare av värden, man vet vad man får när man köper en 
Festis, drycken och namnet känns väldigt svenska. Festis löper dock stor 
risk att bli utsatt för degeneration, det vill säga att namnet blir ett 
samlingsnamn för alla typer av stilldrinkar.  
 
Vår sammantagna uppfattning är att emotionella värden överlag är mycket 
svåra att konkretisera på förpackningen. Däremot kan man med hjälp av en 
i övrigt enhetlig kommunikation arbeta med att mer tydligt låta 
kärnvärdena framgå, samt hjälpa konsumenten att förstå de olika värdena. 
Det som sägs i kommunikationen bör därför återspeglas i förpacknings-
designen. Varför förpackningar är utformade på ett visst vis, samt vad de 
vill förmedla, förstås då bättre.  
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5.3 ELEMENT FÖR DIFFERENTIERING  
 

”Tror man måste välja väg, måste ha en historia att berätta, 
”the reason for being” och så måste man göra en skillnad, 
ett avsteg från det som redan finns.” 

(Stockholm Design Lab) 
 

Respondenterna rangordnar förpackningens element olika och de har även 
använt olika element för att differentiera produkterna. Alla anser dock att 
det är viktigt att på något sätt vara särskiljande från konkurrenterna. 
Ölföretagen är båda starkt knutna till tradition, de använder exempelvis 
båda den gröna färgen som traditionellt förknippas med öl, i mer eller 
mindre utsträckning. Etikettsformen vad gäller öl är styrd av flaskans form, 
dock finns det inga regler om hur etiketten ska se ut. Den traditionella 
öletikettsformen är dock oval vilket båda företagen anammat, även om 
Spendrups etikett har skarpa hörn och ska associeras till en sköld.  
 

”Bara för att man gör något som ser konstigt ut är det inte 
säkert att det är bra design. Om alla gör produkter på ett 
visst sätt finns det säkert en anledning till varför man gör på 
det sättet och inte på något annat.” 

(Brindfors Enterprise) 
 
För Åbro är det väldigt viktigt att hela etiketten är grafiskt särskiljande från 
konkurrenterna och lätt att uppfatta i hyllan. Det viktigaste elementet på 
förpackningen som Åbro särskiljer sig genom, är namnet. Firmanamnet, 
brygdens namn samt hela etiketten är samtliga varumärkesskyddade. 
Dessutom differentierar de sig med hjälp av kärnvärden. 
 

”…att man har namnet som särskiljer sig. Det är ju många 
förpackningar som har en grön burk och en grön färg. Så 
det är hur vi har gjort det [grafiken] och sedan att namnet 
syns tydligt också. …namnet är nummer ett….” 

(Åbro Original) 
 

Spendrups gemensamma designelement, som återkommer på samtliga 
brygder, är namnet och sättet det skrivs på, vilket på senare tid fått en mer 
framträdande roll. Färgen på etiketterna och burkarna för de olika 
brygderna varierar men namnet, som är ett viktigt kärnvärde, finns alltid 
där i samma typsnitt. Företagsnamnet och brygderna är också 
namnskyddade. 
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”Bör vara distinkt från andra, men på samma gång se ut 
som en ölförpackning bör se ut för att konsumenten ska 
finna den attraktiv.” 

(Spendrups Öl) 
 
Thor´s Hammer och Ramlösa är båda fokuserade på att berätta historier 
runt produkten. Thor´s Hammer knyter an till det i sitt reklammaterial där 
flaskans roll blir att, genom bilder, skapa uppmärksamhet till bland annat 
vikingasägnerna i materialet. Trots flaskans betydande roll får den en 
blygsam andel av exponeringen på materialet. Hela flaskan utstrålar 
historia genom de symboler och den text som finns på den, det är alltså hela 
konceptet som återspeglas. Differentieringen utgörs av konceptet och 
förpackningen används för att kommunicera detta koncept vilket gör att 
även denna blir väldigt särskiljande i förhållande till konkurrenternas. Mika 
anser inte att risken för att någon kan eller vill kopiera deras koncept är stor 
idag, detta då marknaden för produkten är såpass liten. 
 

“Vi är väldigt nöjda med den [flaskan] i och med att den 
väcker uppmärksamhet.” 

(Thor´s Hammer) 
 
Ramlösa å sin sida vill istället berätta historier om vad produkten varit med 
om. De vill ha en särskiljande förpackning men det är snarare, i likhet med 
Thor´s Hammer, hela intrycket som ska vara annorlunda. Detta är svårt att 
kopiera, menar Pål, då det inte skulle bli trovärdigt om någon konkurrent 
skulle försöka imitera Ramlösas koncept. De element som anges vara 
viktiga är den blå tonen, som ska ligga med i allt som görs, samt den 
distinkta Ramlösa-bågen som ger etiketten en särpräglad form.  
 

“…det handlar om att ha förpackningar som är 
differentierande för att de ska vara en konkurrensfördel.” 

(Ramlösa) 
 

”Egentligen ska ju en unik produkt, eller unik design… om 
du håller för namnet ska du ändå se vad det är. Ett enkelt 
test att göra. Du kan alltid lägga handen över namnet 
Absolut på flaskan och alla människor vet vad det är som 
döljer sig bakom.” 

(Brindfors Enterprise) 
 
Precis har valt att vara särskiljande med hjälp av färg och form som ses 
som de viktigaste elementen av förpackningsdesignen. De två elementen 
går ej att skilja åt, färg och form ska nötas in i människors medvetande. 
Flaskan är varumärkesskyddad, Mikael menar att det är tvunget annars 
kommer det snabbt upp kopior. Formen på flaskan går att skydda men det 
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är dock lite svårare att ha ensamrätt till färgen. Produkten har varit med i en 
annons för exklusiva kylskåp där hela dörren var full av Precis-flaskor, 
dock utan något tryck på flaskorna. Eftersom det viktigaste med designen 
är färgen och formen menar Mikael att konsumenten ändå såg att det var 
Precis Vodka. Förutom att konsumenterna attraheras av den 
differentierande designen gör den att produkten får mer massmedial 
uppmärksamhet på mässor än vad konkurrenternas produkter får. 
 

”Det är ju det som fångar upp ögat. Den syns på långt håll 
när man ställer upp den i barhyllorna, det kan stå 
konkurrenter bredvid som du inte ser på långt håll men den 
här ljusblå den lyser.” 

(Precis) 
 

”Om man ska skapa en exklusiv produkt, då kanske man 
väljer att inte göra som konkurrenterna.” 

(Brindfors Enterprise) 
 
Även Festis har lagt ner stor möda på att differentiera sig med hjälp av 
förpackningsdesignen, den har varit avgörande för dryckens överlevnad. I 
början på 90-talet ägde konkurrenten Mer i stort sett hela segmentet, men 
idag är Festis och Mer försäljningsmässigt ungefär lika stora. Räddningen 
för Festis blev att göra något helt annat. Steg ett har varit att hitta en 
förpackning som ser annorlunda ut och steg två att framställa annorlunda 
smaker. Förpackningen har varit extremt viktig i differentieringsarbetet. 
Valet stod, enligt marknadschefen, mellan att differentiera eller dö, och för 
Festis är det den säregna förpackningsformen som utgjort den viktigaste 
differentieringsfaktorn. Förpackningen är därför mönsterskyddad i Sverige, 
men det hindrar ändå inte konkurrenter från att göra mycket snarlika 
förpackningar. I Sverige är formen väldigt säregen men i övriga Europa är 
denna förpackningsform standard.  
 
Ett syfte med förpackningen är att låta den dra uppmärksamhet till 
produkten, vilket lättast görs genom att differentiera den från 
konkurrenterna.184 Melin185 menar att namnet är en märkesprodukts 
viktigaste kännetecken. Att differentiera sig via ett namn är svårt i och med 
att det är komplicerat att hitta ett namn som antyder något om produktens 
egenskaper och samtidigt är särskiljande. Därför kan distinktivitets-
förmågan hos namnet utgöra en identitetsbegränsande faktor. Att välja ett 
namn med en viktig innebörd är ett sätt att styra identitetsutvecklingen 
redan från lanseringen.  
 

                                                 
184 Kotler, P. et al 2001 och Southgate, P. 1994 
185 Melin, F. 1997 
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Sundin186 menar att symboler många gånger är lättare att använda då de är 
viktiga attribut i designen, det behövs bara ett ögonblicks exponering för att 
en symbol ska lägga sig på minnet. Färg är ett viktigt element när man ska 
förmedla någonting då en färg kan ge snabba associationer till en produkt. 
Det är dock lätt att imitera färger utan att det klassas som 
varumärkesintrång. Att använda en annorlunda form är ett väl beprövat sätt 
att differentiera förpackningen. Southgate187 talar om att många drar sig för 
att göra en unik förpackning för att det är förknippat med höga kostnader, 
men menar att en produkt kan nå stora fördelar med en särpräglad 
förpackning. Det är bara ett fåtal fall där det är otänkbart med en 
annorlunda form. 
 
Efter att ha studerat hur företagen väljer att använda förpackningselement 
för att differentiera produkten, ser vi att tre indelningar kan göras. 
Ölproducenterna lägger båda stor vikt vid att framhäva namnet. Vi tolkar 
differentieringsstrategin som en följd av att det är svårt att differentiera 
etiketten och flaskan då dessa är starkt traditionsbundna och därmed en 
identitetsbegränsande faktor för dessa produkter. Dessutom är ursprung och 
tradition viktiga värden dessa företag vill föra fram och namnet är ett bra 
sätt att göra detta genom.  
 
Festis, Ramlösa och Precis utnyttjar alla form som differentieringsfördel. 
Festis och Precis använder flaskans form men för Ramlösa är det, förutom 
när det gäller profilflaskan där även flaskformen är av betydelse, 
etikettsformen som blir aktuell. Festis använder den moderna och coola 
formen för att tilltala den ungdomliga och aktiva målgruppen. För Precis 
ingår även färgelementet som en aspekt att särskilja sig genom, färg och 
form går inte att separera då dessa element tillsammans bildar 
differentieringsfördelen. Även Ramlösa använder färgen då den blå tonen 
ska genomsyra all kommunikation, således även flaskan. Både Precis och 
Ramlösa har alltså valt färg tillsammans med form som ett sätt att särskilja 
sig från konkurrenter, dessutom vill de båda att produkten ska utstråla 
kvalitet. 
 
Thor´s Hammer använder inte något specifikt element för differentiering, 
de har hela förpackningen som ett sammanfogat enhetligt element, och hela 
konceptet är även företagets kärnvärde. 
 
Vår tolkning utifrån detta är att differentieringselementen är tätt 
sammankopplade med de värden produkten ska kommunicera ut till 
målgruppen. Värdena ligger i botten och det är de som ska föras fram när 
konsumenten kommer i kontakt med förpackningen. 
                                                 
186 Sundin, J. 1997 
187 Southgate, P. 1994 
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5.3.1 UNDER YTAN 
 

”Bara ytan, att det är snyggt, räcker inte att jobba med.”  
(Stockholm Design Lab) 

 
I diskussionen med designkonsulterna angående ”ytans” relevans i 
förhållande till innehållet går åsikterna lite isär. Peter Györki, VD på 
Brindfors Enterprise, uttrycker sig väldigt klart, han menar att ytan idag är 
viktigare än innehållet, och att detta beror på att produkterna idag blir allt 
mer lika varandra. Björn Kusoffsky, grundare av Stockholm Design Lab, 
menar istället att enbart en snygg yta inte fungerar, utan att det måste finnas 
andra dimensioner bakom. Även om de båda konsulterna till en början intar 
olika ståndpunkt om ytans roll, landar de i samma slutsats. Båda menar att 
designen måste förmedla hela konceptet, det vill säga de värden företaget 
vill förknippas med. Peter förklarar att det aldrig är en isolerad faktor som 
skapar konkurrensfördelar, en kombination av ett antal faktorer måste 
samverka och skapa en konkurrenskraftig helhet. 
 

”…det går inte att jobba bara med en snyggare yta, man 
måste lägga in andra saker för att få en totaluppfattning om 
det här varumärket. Få en relation förutom att det bara är 
snyggt. Kan vara att innehållet är smartare, mer ekologiskt, 
framställt på ett smartare sätt eller att företaget i sig har 
något speciellt. Det måste ligga någonting mer bakom.” 

(Stockholm Design Lab) 
 

Det alla företag bör akta sig för är att fokuseringen på produktattribut leder 
till att den bakomliggande, djupare innebörden av varumärket hamnar i 
skymundan och glöms bort.188 I det fall flera satsar på samma 
differentieringsfaktor kommer detta attribut inte längre innebära en 
differentiering mellan produkterna. De har då hamnat i produktattributs-
fixeringsfällan. Av denna anledning bör produkten även differentieras med 
andra faktorer förutom produktattribut. 
 
Vi anser att samtliga företag i urvalet har tagit hänsyn till att produkten inte 
helt uteslutande kan särskiljas med hjälp av förpackningen, utan att det 
måste finnas en tanke om vad produkten ska stå för och vad 
förpackningsdesignen ska utstråla. Vår tolkning är att i de fall 
förpackningens utformning är begränsad av exempelvis tradition gällande 
färg och flaskform, blir det viktigare med historian bakom och att ha 
differentierande kärnvärden. Ölföretag är på detta sätt begränsade, de kan 
ej vara distinkta i samma utsträckning vad gäller förpackningen som andra 
drycker. För övriga företag, som har möjlighet att verkligen jobba fram ett 

                                                 
188 Aaker, D.A. 1996 
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koncept med förpackningen som budbärare, kan istället förpackningen 
utgöra det viktigaste differentieringsverktyget. Vi anser att dessa företag 
ändå har en genomgående tanke med förpackningen i och med att den 
kopplas till vad produkten eller konceptet är och vill säga, och ser därför 
ingen risk att de skulle hamna i produktattributsfixeringsfällan.  
 
En risk finns dock för de företag som antingen är först med att nischa in sig 
på ett visst marknadssegment eller störst vad gäller marknadsposition. De 
som etablerar sig först inom ett segment får göra grovjobbet och visa vägen 
för andra som kan lära sig av föregångaren och som dessutom slipper 
risktagandet som denne får bära. Hur genomarbetat och väl genomtänkt 
konceptet än är, finns det ingen garanti för att föregångaren går segrande ur 
striden om konsumenternas uppmärksamhet. Precis, som har hittat en 
outvecklad nisch på marknaden, ser vi kan löpa risk att bli utsatt för 
imitering av nya konkurrenter eller redan etablerade sådana. Av den 
anledningen blir det än viktigare att skydda förpackningen och produkten 
från intrång. För Åbro och Spendrups är detta, i dagsläget, inget större hot 
eftersom det inom ölbranschen är mer strategiskt att imitera de större, mer 
välkända ölmärkena som exempelvis Carlsberg eller Pripps. Festis, som 
innehar en ledande position, är utsatta för imitering från Life, en annan 
stilldrink som har en liknande form på förpackningen. Vi ser en fara i att 
Festis förpackningsform är standard i Europa, då detta medför svårigheter 
att försvara den vid imiteringsförsök. 
 
Sammantaget tolkar vi detta som att hur differentierad förpackning man än 
har, är det viktigt att skydda den på alla sätt som är tänkbara. Risken för att 
utsättas för imitering finns alltid där, vilket ökar betydelsen av att de värden 
produkten ska stå för, och som ska återspeglas i förpackningen, också 
måste vara unika och differentierande för att konceptet ska bli svårt att 
imitera. Det finns inga garantier för att man avgår som segrare bara för att 
man i dagsläget har ett försprång och en behaglig position, men risken för 
att någon annan trovärdigt ska imitera förpackningen minskar genom att 
djupare värden associeras med produkten och dess förpackning.  
 

5.4 ANVÄNDNING OCH ANVÄNDARE 
 

”Design kan förstärka var man vill kommunicera 
någonstans.” 

(Stockholm Design Lab) 
 
Precis Vodka ska kopplas till exklusiva situationer vilket den designade 
flaskan påvisar, främst genom att den inte tillverkas maskinellt utan genom 
munblåsning i ett konstglasbruk. Företaget var från början inriktat på att det 
skulle vara en designad produkt för mer speciella tillfällen och denna 
strategi vidhålls. De får mycket förfrågningar om att delta i events och 
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sponsorat men är väldigt restriktiva med i vilka sammanhang produkten 
syns. Vissa tillfällen ses som gynnsamma då produkten visas upp i rätt 
sammanhang, det skapar en efterfrågan hos den del av målgruppen som går 
till mer exklusiva restauranger och klubbar. Förhoppningen är att 
efterfrågan ska bli så stor att denna typ av inrättningar ska vilja köpa in 
produkten.  
 
Thor´s Hammer har ingen specifikt uttalad strategi när det gäller målgrupp, 
utan vill ha en image som människor i allmänhet kan dra paralleller med. 
Designen ska rikta sig till, samt tilltala, alla och inget designelement 
dominerar. Flaskan med dess symboler och text ska ses som en helhet, 
konsumenten ska inte behöva läsa namnet utan kunna känna igen 
produkten med hjälp av flaskans form. Trots den breda målgruppen ska 
produkten inte fungera som en massproducerad standard. Tanken är att det 
är något man köper med sig hem efter att ha varit i Sverige på besök,  
vikingahistorien är så pass känd och flaskan ska därför vara så typiskt 
skandinavisk som möjligt.  
 
Även Åbro Original riktar sig till en bred målgrupp, när förpackningen 
designades var därför en del av specifikationen till designern att den skulle 
kunna säljas överallt och tilltala en bred publik. Företaget vill att produkten 
ska synas i musik- och sportsammanhang men användningen är ändå 
väldigt bred. 
 

”Vi har ju sett oss som ett folkligt öl, som är till för de 
flesta.” 

(Åbro Original) 
 
Spendrups har en tydlig strategi mot att designa efter användningstillfälle, 
men även efter målgrupp. Magnus menar att det är att förenkla verkligheten 
genom att säga att en viss typ av person dricker en speciell typ av öl, enligt 
honom är det istället mer tillfället som bestämmer vilken sort man väljer.  
 

”Det finns vissa som passar bättre på Spy Bar och vissa 
som passar bättre på Tvillingarnas, om vi nu pratar om 
Stockholm. Det är inte riktigt samma syfte man går dit för, 
det ena är mer för att ragga och se cool ut i baren och då 
kanske man vill dricka en Heineken eller Carlsberg. Men 
går man till Tvillingarnas, kanske mer för att ta en 
fredagsöl och umgås med sina kompisar, då passar det nog 
bättre med en Spendrups.” 

(Spendrups Öl) 
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Spendrups har som ett led i denna strategi, som enda ölproducent i Sverige, 
tagit fram en plastflaska som är menad att fungera utomhus vid bland annat 
konserter och festivaler. Däremot kanske konsumenten inte föredrar att 
köpa en plastflaska för konsumtion hemma. Vilket varumärke konsumenten 
väljer styrs alltså, enligt Magnus, av situation. Angående varumärkets 
personlighet beskrivs den som en glad och aktiv ung man. Han tar för sig i 
livet utan att vara egoistisk, har ett stort socialt umgänge och gillar att gå ut 
på krogen för att umgås med sina vänner. Samma öl kan dock tilltala olika 
målgrupper i olika situationer. Magnus menar att en Spendrups Lager kan 
tilltala en äldre publik i baren, medan den yngre publiken kanske mer 
föredrar ”imageöl” såsom Carlsberg eller Heineken. Det ses dock som 
självklart att Spendrups olika ölbrygder tilltalar olika målgrupper som är 
indelade efter ålder och kön, lättölen är exempelvis traditionellt designad 
för att på så sätt tilltala de lite äldre. Profilflaskans och ”silverburkarnas” 
design tilltalar istället den yngre publiken.   
 
Även Ramlösa är tydlig när det gäller design efter användning, de har 
förpackningar som symboliserar olika typer av användningstillfällen. De 
olika förpackningarna är anpassade till exempelvis den fina middagen eller 
en dag på golfbanan. Är det någon användning som blir tydligare än någon 
annan, är det den att Ramlösa är en dryck att ta fram till speciella tillfällen. 
Detta återspeglas i den uttalade personligheten som kännetecknas av ett 
naturligt och världsvant sätt med känsla för hur man ska föra sig i alla olika 
sammanhang. Ramlösa har en inre styrka och behöver aldrig framhäva sig 
själv. Pål menar att det är väldigt viktigt att förpackningen passar ihop med 
de olika situationerna. Det finns förpackningar som man ska dricka ur när 
man är ensam och det finns förpackningar anpassade för sällskap. 
Ramlösas mer stilrena förpackningsdesign är skapad för att appellera en 
mer mogen målgrupp som tilltalas av kvalitet och substans.   
 
När Festis bytte förpackningsmaterial från glas till plast var det för att 
anpassa förpackningen efter konsumtion och användning. Förpackningen är 
anpassad till att konsumenten ska kunna ta den med sig, den är inte menad 
som dryck till mat på en restaurang. 
 

”…vi hade inte varit marknadsledande idag om vi inte haft 
ett emballage som är anpassat efter konsumtionen.” 

(Festis) 
 
Festis förpackningsdesign är även tätt kopplat till målgruppen, 
förpackningen ska kännas ungdomlig, och sedan glasflaskan kom 1994 har 
Festis varit hårt riktad mot ungdomssegmentet. Att de sedan bytte till 
plastflaska 1998 var en anpassning till vad konsumenterna föredrog för 
material till denna typ av produkt som ska vara lätt att bära med sig. Vad 
gäller produktens personlighet beskriver Eva Festis som en uppfinningsrik 
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och oförutsägbar trendsättare, en individualist som går sin egen väg och 
inte bryr sig om vad andra gör eller tycker. 
 
Melin189 anger användning som en identitetsutvecklande faktorer. Aaker190 
pratar om att vissa företag vill ”äga en viss användning” och därmed tvinga 
konkurrenter att ta andra vägar och försöka förknippas med andra 
situationer. En annan strategi är att istället utgå från en specifik målgrupp 
och då anpassa designen efter användare. Att skapa en personlighet kring 
produkten utgör olika vikt för olika produkter, den kan till exempel ligga 
till grund vid utvecklandet av symboler och förpackningar för att ge 
produkten en särprägel.191 För andra, som vill tilltala den stora massan, ses 
det inte som den främsta åtgärden att utveckla någon speciell personlighet 
kring produkten.  
 
Förpackningen är, för de drycker som inbegrips i studien, tydligt designade 
efter användningstillfälle och/eller målgrupp. De företag som tydligast 
försöker äga en viss användning är Precis (speciella, exklusiva tillfällen), 
Spendrups (sociala sammanhang, krogmiljö), Ramlösa (den fina middagen) 
och Festis (ungdomar i farten). När det gäller Festis är dock 
förpackningsdesignen utformad för användaren lika mycket som för 
användningstillfället. Detta syns också, om ändå inte lika tydligt, för 
Spendrups och Ramlösa. Deras förpackningsdesign är till viss del också 
anpassad till användare. Uttrycken på Ramlösas flaskor/etikett är utformade 
för att spegla produkten och vad den står för, vilket tilltalar en viss typ av 
målgrupp. Förpackningens form och storlek är å sin sida anpassad efter 
användningstillfälle. Spendrups utnyttjande av förpackningen anser vi vara 
något av motsatsen till Ramlösas, då de främst använder färg och form för 
att rikta in sig mot en viss användare. Åbro Original, som riktar sig till en 
så pass bred målgrupp och användning, är lite av ett undantag i detta 
sammanhang. Vi tror att det beror på att de riktar sig till en bred 
användning och att produkten därför ska kunna säljas överallt och till vem 
som helst. Thor´s Hammers flaskdesign är också menad att tilltala en bred 
publik. 
 
Företagen tänker till största delen kring, och jobbar med, att produkten ska 
förknippas med specifika miljöer och med en användning som passar in i 
speciella sammanhang. Användningen kommuniceras sedan på olika sätt 
och syftar till att säga något om produkten och dess identitet. Vi tolkar det 
även som att användningen är tydligt kopplad till respektive produkts 
kärnvärden. När företag framställer förpackningsdesign efter användning 
ser vi att en följd av detta blir att designen även tilltalar en viss målgrupp, 
nämligen den som uppskattar denna användning. Vi ser således inte att det 
                                                 
189 Melin, F. 1997 
190 Aaker, D.A. 1996 
191 Melin, F. 1997 
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är den mest vanliga målgruppsindelningen som utgår från ålder och kön 
som enbart ligger till grund, istället används även mer påtagligt personliga 
egenskaper och intressen som utgångspunkt. De företag som använder 
personlighetsbeskrivningar för produkten har också en definierad målgrupp 
för denna produkt. Dessa har också uttryckt att förpackningsdesignen är 
anpassad även efter användaren. Vi tolkar personlighetsbeskrivningarna 
som att de är framarbetade utifrån den tänkta målgruppens personlighet. 
Detta skulle kunna betyda att målgruppen känner en samhörighet med 
produkten och i köpögonblicket blir valet därför enklare. På samma sätt ser 
vi att de produkter som inte uttalat kan kopplas till en personlighet, inte 
heller lika klart är designade efter användaren utan tilltalar en bredare 
publik. 
 

5.5 FÖRPACKNINGEN SOM IDENTITETSBÄRARE 
 

”Vi försöker göra design som fungerar och försöker 
använda design som ett verktyg för att skapa förändring. 
Om det används på rätt sätt kan det verkligen göra stor 
skillnad.” 

(Stockholm Design Lab) 
 

Festis har genomgått en stor identitetsförändring, vilket syns tydligt vid en 
jämförelse mellan dryckens utstrålning för tio år sedan och idag. Förr var 
Festis en dryck för barn och som andra kunde tänka sig att dricka mer 
sällan. På grund av denna uppfattning beslutades om en fullständig 
ompositionering genom identitetsförändring, vilket inte sågs som en lätt 
uppgift. Att resultatet blev så pass bra förklaras av Eva bero på att 
förändringen gjordes via förpackningen kombinerat med en ny 
kommunikation och ny målgrupp. Det viktiga var att allt inkluderades i 
förändringen för att det skulle bli trovärdigt. Eva menar att om inte 
förpackningens identitet stämmer överens med den bild som önskas ge av 
varumärket i övrigt, så kommer produkten heller inte att sälja. Det är ju 
förpackningen som konsumenten ser i butiken, den är ju reklampelare 
nummer ett, och stämmer inte den överens med den identitetsbild som 
önskas förmedlas så hjälper inte all reklam i världen. För Festis återfinns 
således identiteten i förpackningen och dess form.  

 
”Nu är den [förpackningen] en väldigt stark 
identitetsbärare för varumärket. Har blivit enormt viktig för 
varumärket.” 

(Festis) 
 
Även Spendrups påpekar vikten av att förpackningsdesignen ändras när 
produkten ska ändra identitet och tilltala en bredare eller annan målgrupp. 
Det är svårt att genom marknadskommunikationen försöka omprofilera 
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varumärket, och samtidigt hålla kvar vid den gamla designen och en 
”föråldrad” förpackning. Magnus menar att den relansering som gjordes, då 
ölet fick namnet Spendrups, aldrig hade kunnat genomföras framgångsrikt 
om man inte hade gjort en designförändring. Designen måste bära 
varumärket, och således visa på de värden som detta står för. 
 

”Vi märkte att allt det som byggts upp under framförallt 80- 
och 90-talet, med utmanaren och ett lite bättre rent 
kvalitetsmässigt öl med ett ursprung, just det med familjen 
och bryggartraditionen. …visst det har funkat jättebra 
bland konsumenterna men de har blivit äldre, vi har inte 
rekryterat några nya, eller vi har naturligtvis gjort det men 
inte i den utsträckning som vi skulle behöva. Så våra 
konsumenter har åldrats helt enkelt. Och vi har blivit 
svagare bland yngre konsumenter, så därför behövdes det 
en förändring. Det är svårt att gå ut och hävda någonting i 
media, TV-reklam eller hur man nu gör det, och samtidigt 
ha kvar exakt samma produkt. Det kräver att man också gör 
en designförändring, det ska finnas en anledning att tro på 
vad Spendrups säger. Så det gick alltså hand i hand, just för 
att bli modernare, up-to-date, men ändå behålla 
kärnvärdena kvalitet, tradition.” 

(Spendrups Öl) 
 
Björn från Stockholm Design Lab, samt Peter från Brindfors Enterprise, 
uttalade sig om varför företag vill förändra sin nuvarande design. Detta ser 
vi överensstämmer väl med just ovanstående stora förändringar som Festis 
och Spendrups genomgått.  
 

”Finns flera skäl, ny VD som vill gå in och markera och 
förändra och har det som uppgift; förflytta oss härifrån till 
hit, bland annat med hjälp av design. Man vill markera 
något, konkurrensen har kommit i fatt och kanske gått 
förbi.” 

(Stockholm Design Lab) 
 

”Till oss kommer det företag som är i förändring, antingen 
därför att man har en föråldrad eller ett ”utdaterat” uttryck 
eller ofta är det som en konsekvens av fusioner.” 

(Brindfors Enterprise) 
 
De två vodkaföretagen är i en annan fas än Festis och Spendrups, de 
försöker fortfarande förmedla och bygga upp vald identitet till konsument. 
De ska skapa igenkänning kring respektive produkt och flaskan spelar en 
central roll i detta arbete. Precis uttrycker att det viktigaste för dem är att 
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nöta in färgen och formen hos konsumenten. Flaskan används även utan 
text som vattenflaska på restauranger för att gästerna ska lägga märke till 
den. Precis får på detta sätt stor respons från folk som undrar var de kan få 
tag i den säregna flaskan.  
 

”…det är ju färg och form som vi jobbar med och som är 
viktigt, och som genomsyrar allting.” 

(Precis) 
Thor´s Hammer låter inte flaskan dominera på samma sätt som Precis. De 
använder även, som tidigare påpekats, mycket text och bilder som ej 
föreställer flaskan i annonser och annat material. Flaskans design är dock 
sådan att den ska sticka ut i mängden och tanken är att kunden inte ska 
behöva tänka, utan denne ska fastna för flaskan. Flaskans syfte uttrycks 
mycket klart, den ska ge produkten en själ och en identitet. 
 
Designens betydelse vid en identitetsförändring, vid uppbyggandet av en 
identitet eller vid förtydligande av en redan existerande, diskuteras av 
designkonsulterna. De anser båda att det är viktigt att alla delar i 
kommunikationen ses över och att de förmedlar samma budskap. 
Stockholm Design Lab talar om att det är viktigt att se på helheten, de anser 
att den är viktigast, för som konsument summerar man alla detaljerna och 
skapar sin egen bild. Fuskar företag med någon del lyser det igenom, man 
kommer inte undan med det idag. 
 
Vid utvecklandet av en märkesidentitet kan företag använda flera olika 
identitetsbärare för att på bästa och tydligaste sätt förmedla vad en produkt 
står för.192 Identiteten kan förmedlas genom olika bärare, och den/de som 
lämpar sig bäst för att framhäva en viss produkts värden varierar. 
Målsättningen bör dock vara att fokusera på den eller de identitetsbärare 
som tillsammans bidrar till att skapa en enhetlig identitet.  
 
Vi ser att ovanstående uttalanden visar på att förpackningen spelar en 
central roll som identitetsbärare vid framhävandet av företagens produkter 
och vid identitetsstrategier. För Festis och Spendrups handlar det om en 
identitetsförändring, och för vodkaföretagen utgör flaskan en viktig 
identitetsbärare vid skapandet och förmedlandet av en ny identitet. 
Förpackningen tillsammans med övrig kommunikation måste dock gå hand 
i hand. Genom intervjuer och intryck tolkar vi respondenterna som 
medvetna om att den totala kommunikationen måste medverka till att ge en 
enhetlig bild av identiteten. En väsentlig kommunikationsfaktor är 
förpackningen, och den utgör uttryckligen en mycket viktig 
identitetsbärare. 
 

                                                 
192 Melin, F. 1997 
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5.5.1 MINDRE ÄR MER 
  

”För mig är det otroligt bra om hela förpackningen 
kommunicerar varumärket.” 

(Stockholm Design Lab) 
 
Företagen i vårt urval arbetar aktivt med sin förpackning och flera gör 
löpande mindre förändringar i designen. Dessa förändringar går inte ut på 
att förändra identiteten, vilket diskuterades i föregående avsnitt, utan syftar 
snarare till att förstärka densamma. 
 
Festis, Precis och Thor´s Hammer anser att deras respektive förpackningar i 
dagsläget fungerar bra, därför görs heller inga förändringar av dem. Festis 
gjorde sin stora förändring 1998 och sedan dess har flaskan sett likadan ut. 
Thor´s Hammer har gjort löpande mindre förändringar sedan 
produktlanseringen 1997, och är nu nöjd med flaskan som den är. Precis 
lanserade sin produkt för endast två år sedan efter ett par års idogt arbete 
med framtagandet av flaskan, så för dem är det självklart att inga 
förändringar görs ännu. 
 
De som istället har gjort mindre förändringar i designen, utan att för den 
skull ändra identiteten, är bland andra Åbro. Logotypen består av både 
namn och symbol, detta fungerar tack vare att namnet är så kort. Vid 
förändringen år 2000 ändrades symbolen till att bli enklare, från att vara en 
ganska komplicerad vapensköld till ett enklare lejon som var en del av 
denna sköld. Den tidigare logotypen var fin men väldigt dyr att trycka, den 
tog för stor plats och gick således inte att använda optimalt, den nya 
logotypen går däremot att använda överallt. I samband med detta gjordes 
även en förändring av etikettens färgsättning. Den ”maggördel” som gick 
tvärsöver etiketten var tidigare vinröd. Som ett steg i att vara ”det gröna 
ölet” gjordes denna grön istället så nu är hela etiketten ett uttryck för att 
Åbro Original vill förknippas med den gröna färgen. Efter förändringen har 
bryggeriet och varumärket samma logotyp, budskap och kärnvärden.  
 
Även Ramlösas etikett har varit utsatt för förändringar. Den mest tydliga är 
tillkomsten av Ramlösa-bågen som format etiketten på ett särskiljande sätt 
vilket är tänkt att skapa konkurrensfördelar för produkten. Tack vare den 
igenkänning som under lång tid arbetats upp genom förpackningen och 
etiketten, har företaget rensat i designen och förtydligat de viktigaste 
elementen. Nu går symbolen med Johan Jacob Döbelius tillbaka till den 
mer traditionella ovala formen för att denna bättre stämmer överens med 
ursprunget. Även linjerna runt etiketten ska justeras till att mer se ut som 
ett hantverk, vilket de också gjorde tidigare. Ramlösa går till viss del på 
export och denna förpackning är inte riktigt i harmoni med den svenska, 
vilket man planerar att åtgärda. Logotypen ska vara korrekt och typsnitten 
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stämma överens, det vill säga få in samma element även på denna 
förpackningsetikett. 
 

”På allt utom exportflaskan är det samma typ av etikett 
eller samma uttryck. Sedan så har vi haft en annan…...om   
man ska hålla ihop det har det i så fall dragit lite åt fel håll 
när det gäller exportetiketten som egentligen till 90 % har 
sålts på exportmarknad. Men det är något vi håller på att se 
över och försöker få den att harmoniera med den vita 
etiketten vi har.” 

(Ramlösa) 
 
I samband med den stora förändring Spendrups genomförde, vilken det 
diskuterades kring i avsnitt 5.5, gjordes även en mindre förändring gällande 
de element som finns på etiketterna. När alla ölsorter bytte namn till 
Spendrups blev det viktigt att tydliggöra namnet på etiketten. Det ska vara 
överordnat så att konsumenten enkelt kan koppla brygden till Spendrups. 
De medaljer som ingår i logotypen fick också en given plats på alla 
etiketter, kombinationen namn och symbol kan dock se olika ut. 
 

”…det finns gemensamma designelement och det är bland 
annat hur Spendrups skrivs och de här medaljerna. Med sen 
så kan man flytta om det lite.” 

(Spendrups Öl) 
 
Förutom att kombinationen mellan namn och symbol kan se olika ut 
använder Spendrups en färg på profileringsmaterial utåt samt på ölsorterna, 
och en annan färg som företagets färg. Företaget och lastbilsflottan har 
mörkblå färg medan ölen ska förknippas med grönt eftersom Spendrups, 
precis som Åbro, vill förknippas med denna traditionella färg för öl. Olika 
brygder har dock olika färg på etiketten. Det finns reglerat vilka färger som 
ska användas för olika brygder, om bakgrunden är mörk passar inte den 
gröna färgen då den också är mörk. Trots olika färgkombinationer menar 
Magnus att dessa måste vara konsekventa, och att de gemensamma 
designelementen ska återfinnas på de olika brygdernas etikett eller burk. 
 
Samtidigt som en förpackning hela tiden förnyar sig är det viktigt att den 
signalerar kontinuitet193. De flesta förpackningar blir förr eller senare 
utsatta för mindre förändringar och eftersom förpackningen, enligt 
Southgate,194 ska spegla varumärket är denna avgörande när det gäller att 
föra fram rätt egenskaper till konsumenten. Då beslut om en förändring 
fattats måste företaget försäkra sig om att det är rätt element som förändras, 

                                                 
193 Melin, F. 1997 
194 Southgate, P. 1994 
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tas bort eller läggs till för att identiteten ska hållas intakt. Många 
förpackningar är enligt Southgate översållade med detaljer som finns där 
utan anledning, varför företaget måste veta vilka visuella enheter som finns 
i konsumentens medvetande och som därmed är kritiska för identitetens 
bevarande. 
 
Enligt Sundin195 är logotypen ett mycket viktigt attribut för identiteten och 
därmed även för förpackningsdesignen. En logotyp ska skapa igenkänning 
för produkten i fråga och ofta även för företaget i stort. Logotyper som 
antar formen av en stark symbol ökar enligt Aaker196 igenkänningen samt 
att logotypen även lättare läggs på minnet. Att använda färg är inte lika 
vanligt bland produkter som bland exempelvis företagsbilar och 
logotyper.197  Chajet198 menar dock att en konsekvent och konservativ 
användning av produktfärger är en mycket effektiv imagestrategi. 
 
Förändringarna syftar till att gå tillbaka till något produkten verkligen står 
för, som grönt i Åbros fall och ursprung för Ramlösa. För Spendrups gäller 
samma sak, men de har snarare förtydligat istället för ändrat element i 
designen. Dock ser vi deras färgstrategi som avvikande från teorin, då 
företaget och ölet har olika färgkombinationer. Detta kan då leda till olika 
associationer till varumärket och företaget. Det vore, enligt oss, bättre att 
ha en enhetlig färg och inte låta företaget och ölet ha olika 
färgkombinationer. Åbro, som använder den gröna färgen genomgående på 
ölet, lastbilarna och företaget i stort, har därför bättre utgångspunkt att 
förknippas med grönt. 
 
Vodkan Thor´s Hammers flaska har speciellt en symbol, i form av en 
hällristning, vars närvaro vi inte fått någon bra motivering på. Den är inte 
på något sätt kopplat till namnet och risken finns därför att konsumenten 
inte riktigt förstår varför den finns med på förpackningen. Denna kanske 
bör ses över vad gäller den teoretiska aspekten att många förpackningar är 
för detaljrika. Vad gäller Festis och Precis förpackningar så är de redan 
väldigt avskalade, det vill säga det finns inga onödiga detaljer, vilket vi 
tolkar som att de element som återfinns på förpackningarna är relevanta för 
identiteten. 
 
Företagen i vårt urval arbetar aktivt med sina förpackningar, flera av dem 
gör löpande mindre designförändringar för att de ska passa innehållet och 
märkesidentiteten. Vår tolkning av dessa förändringsarbeten är att samtliga 
går mot att fokusera det/de element som är viktiga. Vi menar därför att 
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utvecklingen inom förpackningsdesign uppvisar tendenser på att leda till en 
mer avskalat än komplicerat uttryck. 
 

5.6 KONSEKVENS VID SORTIMENTSUTVIDGNING  
 

”Kan ta tid för en kund att uppskatta det, något man inte 
sett förut. Det finns ju så olika strategier.” 

(Stockholm Design Lab) 
 
Hur tänker företagen kring förpackningen vid sortimentsutvidgning, förblir 
designen densamma eller ändras den när produktsortimentet utvidgas? I 
Ramlösas sortiment ingår ett smaksatt vatten, men detta ses enbart som ett 
komplement till den icke smaksatta originalprodukten. Detta erbjuds som 
en konsekvens av efterfrågan på marknaden. Att Ramlösa bara har ett 
smaksatt vatten förklaras av att det inte ses som något huvudspår, Ramlösas 
vatten ska vara det naturliga; renat av naturen och därefter bara kolsyrat. 
Förpackningsdesignen är i princip densamma för de båda alternativen, 
förutom en bild av frukten som smaksatt vattnet. Festis har betydligt fler 
smaker, vilket förklaras av att det lite är poängen med drycken, men även 
här är elementförändringarna obetydliga. Festis varierar enbart färgen på 
namnet, vilket ska harmoniera med dryckens färg, flaskan är alltid 
genomskinlig. Festis har, till skillnad från exempelvis Ramlösa, inte någon 
”egen” färg utan den varierar med smaken på drycken. 
 
Spendrups tog under år 2001, tillsammans med reklambyrå, fram en 
manual över hur förpackningsdesignen ska se ut vad gäller dess 
ölsortiment. När en ny brygd framställs så används manualen, och med 
hjälp av denna bestäms förpackningsdesignen för denna. Allt från kapsyl 
via halsetikett till brygdetikett är reglerat. Vilka element som ska ingå är 
gemensamma, skillnaderna mellan olika brygder utgörs av hur 
designelementen placeras på etiketten samt färgval. Vad gäller Åbro gavs 
inga klara svar på hur förpackningsdesignen skulle se ut om sortimentet 
utökades. Det som dock står klart är att Åbro ska stå för öl, och enbart öl. 
Helena på Åbro menar att de skulle kunna utöka med en mörk julöl eller 
kravmärkt öl, men aldrig något annat än öl. Dock har det ju nämnts tidigare 
att namnet Åbro är det viktigaste att få fram, samt att de gjort om sin 
logotyp till en mer användbar sådan. Etiketten med den gröna färgen, det 
tydliga namnet samt lejonet återfinns på alla brygder inom sortimentet.  
 
Precis har funderat en del över hur de ska utöka sitt sortiment, och hur detta 
ska göras utan att de förlorar den kvalitetsstämpel som håller på att byggas 
upp. 
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” Vi har varit i valet och kvalet många gånger just att göra 
en batterisprit, en enklare spritserie, och sälja också, sälja 
lite grann på mängd. Men vi har tvekat just på grund av att 
vi inte vill förstöra det som vi byggt upp med det andra. 
Men om vi gör en citronvodka i en gul flaska så försämrar 
ju inte det positionen för den vi har nu, utan det blir ju 
samma flaska.” 

(Precis) 
 
Idag har Precis, förutom vodkan, en aquavit vars flaska är en kopia av 
vodkaflaskan förutom att den är transparent. Det blir därför tydligt att de 
olika flaskorna tillhör samma sortiment, om det enbart är namnet på 
drycken samt färgen på flaskan som ändras. Sortimentet kan på detta vis 
utvecklas utan att man gör avkall på kvalitetstänkandet. Thor´s Hammer 
har, på liknande sätt som Precis, resonerat kring att utvidga sortimentet och 
har tagit fram en Thor´s Hammer gin. Namnet och flaskan är således 
detsamma.  
 
Utvidgningspotentialen utgör i Melins teori en identitetsbegränsande 
faktor.199 Det är viktigt att tidigt ha en bild av vad identiteten ska förmedla 
och till vem. För vissa varumärken går det att utvidga med andra 
produkttyper utan att identiteten går förlorad, medan det för andra kan vara 
så att ett varumärke är starkt förknippat med just en produkttyp. Vi studerar 
dock utvidgningspotential i ett mindre perspektiv vilket förklarades i 
avsnittet om identitetsbegränsande faktorer, 4.3.4. Detta perspektiv innebär 
en utvidgning av sortimentet medan produktgruppen är densamma.  
 
Samtliga dryckers sortiment går att utöka, dock uttalar Pål på Ramlösa klart 
att sortimentsutvidgning inte är något de satsar på. Detta kan också ses 
genom att förpackningsdesignen knappt påverkas vad gäller deras enda 
smaksatta vatten, citrus. Festis har idag ett brett smaksortiment, flaskorna 
är dock identiska förutom färg på namn och dryck. Vad gäller Ramlösa och 
Festis anser vi således att risken är obefintlig att den identitet produkten vill 
förmedla går förlorad då sortimentet utökas.  
 
För ingen av produkterna i urvalet sker några större designförändringar vid 
eventuell sortimentsutvidgning. Festis och Ramlösa förändrar i stort sett 
ingenting. Spendrups har ju som poängterats en manual för 
förpackningsdesignen vid sortimentsutvidgning. Följs denna konsekvent 
tror vi att märkesidentiteten och samhörigheten mellan Spendrups olika 
ölbrygder bevaras. Detsamma gäller Åbro, där alla sorter inom Åbro 
Original har en tydlig gemensam förpackningsdesign. Vodkaföretagen gör 
en poäng utav att vara konsekventa när det gäller flaskorna och 
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sortimentsutvidgningen. Precis vill inte förlora sin kvalitetsstämpel, 
identiteten som de vill förmedla ska vidhållas. Vår tolkning av detta är att 
det är viktigt att flaskform och namn förblir desamma. Thor´s Hammer 
tänker och handlar på liknande vis. En annan faktor vi förstår spelar in när 
det gäller detta konsekvenstänkande är att vodkamärkena fortfarande håller 
på att etablera sig på marknaden.  
 
Det är viktigt att förmedla och arbeta in identiteten genom att vara 
konsekvent och uthållig i all kommunikation, således även förpacknings-
designen. Att ändra förpackningens utseende innan man arbetat upp en 
igenkänning kring denna, riskerar att identiteten aldrig når fram och får 
fäste hos konsumenten. Utifrån detta drar vi slutsatsen att en utvidgning av 
sortimentet inte bör ske förrän den ursprungliga produkten och dess 
förpackning lagt grunden till identiteten. När igenkänning skapats och 
etableringen av den ursprungliga förpackningen genomförts, kan företaget 
kanske frångå den ursprungliga förpackningsdesignen något mer och även 
utvidga sortimentet. Däremot bör de, enligt oss, värna om konsekvens när 
det gäller kärnvärden och identitet så att konsumenten inte förlorar 
uppfattningen om produkten. Därför är det av vikt att förpackningsdesignen 
visar på samhörighet i sortimentet, samt att även nya produkter 
kvalitetsmässigt överensstämmer med det befintliga sortimentet. 
 

5.7 BEGRÄNSANDE OCH UTVECKLANDE FAKTORER 
 
Efter att ha analyserat ett antal områden tänkte vi under denna rubrik 
sammanfatta de reflektioner som hittills gjorts. Vi har valt att fokusera på 
de faktorer vi funnit mest betydelsefulla för en produkts identitet. Läsaren 
bör beakta att på grund av att faktorerna kan fungera både som begränsande 
och utvecklande bör de bedömas specifikt för den produktkategori som 
avses. 
 
Motiveringen för användandet av Melins modell200 över identitets-
faktorerna (figur 16), grundar vi i att ett mönster kunnat skönjas, vilket 
tyder på att förpackningen ska spegla produktens identitet. Då de aspekter 
vi hittills analyserat på olika sätt kan kopplas till identitet finner vi en 
poäng i att använda denna modell och anpassa den till vår studie. 
Uttalanden från respondenterna, angående syftet med förpackningen, tyder 
på att förpackningsdesignen ska ge uttryck för identiteten. 

 
”Det [förpackningsdesign] gör ju att konsumenten direkt 
känner igen oss och vet vad han betalar för, och kan man ha 
en tydlig identitet och bygga värden i varumärket som är 
värt någonting, då är man också beredd att betala lite mer 
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för produkten. …vi får sälja väldigt mycket med imagen och 
då blir förpackningen väldigt viktig.”  

(Festis) 
 
”…vi jobbar så att designen ska sälja sig själv, ge en 
karaktär åt produkten” 

(Åbro Original) 
 
De identitetsutvecklande faktorer, som på ett eller annat sätt uttrycks 
genom förpackningsdesignen eller övrig kommunikation, är namn, 
distinktivitet, kärnvärden, sortimentsutvidgning, användning och 
personlighet. De begränsande faktorerna vi identifierat är inkonsekvens, 
trovärdighet, kommunicerbarhet och attributfixering. Den uppmärksamma 
läsaren ser nu att det finns vissa skillnader vid en jämförelse med den 
modell som presenterades i kapitel 4 (se figur 11).  
 

Figur 16. Utvecklande och begränsande faktorer (Melin, F. 1997:290) 
Egen bearbetning. 

 
Namnet har vi identifierat som en utvecklande faktor då det, för alla våra 
undersökningsenheter, ses som en viktig förmedlare av produkten och vad 
den står för. Namnet är på olika sätt tätt kopplat till ursprunget och syftar 
till att ge någon form av information om produkten. Namnet ses också som 
en viktig differentieringsfördel, vilket vi kopplar till distinktiviteten. Vi tror 
att det är svårt att imitera produkternas namn eftersom de är tätt kopplade 
till kärnvärdena. Det är dock inte bara namnet som kan fungera som 
element för differentiering, utan även förpackningens färg, form eller hela 
koncept. Det gemensamma för dem är att de alla måste vara tydligt 
särskiljande och uttrycka produktens identitet för att inte bli 
identitetsbegränsande istället för utvecklande. Trots att ölföretagen är 
begränsade vad gäller förpackningsdesignen, och inte kan skapa distinkta 

Identitetsbegränsande faktorer 

Inkonsekvens Trovärdighet 

Kommunicerbarhet Attributfixering 

Identitetsutvecklande 
faktorer 

Namn 
Distinktivitet 
Kärnvärden 

Sortimentsutvidgning 
Användning 
Personlighet 

 



Förpackningen – det negligerade attributet 

EMPIRI OCH ANALYS 90 

förpackningar, ser vi dock distinktivitet i stort som en utvecklande faktor 
mer tydligt än som en begränsande sådan. Begränsningen i utformandet 
skapar en tillhörighet, man ser tydligt att det är en ölförpackning, vilket vi 
tolkar som mer positivt än negativt för dessa företag. I de fall konsekvens, 
vad gäller användning av förpackningsdesign, iakttas vid en 
sortimentsutvidgning kan denna mer tydligt innebära en utvecklande faktor 
än en begränsande. Användning, som även Melin har som en utvecklande 
faktor, är viktig för de produkter som ingått i studien. Det är en viktig del 
av identiteten och uttrycks på olika sätt genom förpackningen. Ett exempel 
är Spendrups plastflaska som är framtagen för utomhuskonsumtion, ett 
annat är Festis som bytte från glasflaskor till plastflaskor för att drycken 
skulle vara lättare att bära med sig. Även Precis flaska med sin säregna 
design vänder sig till en viss användning, nämligen den lite mer exklusiva. 
Förpackningsdesignen kommunicerar även produkternas personlighet. Det 
har framkommit att hälften av respondenterna, alltså tre stycken, aktivt 
arbetar med personlighetsbeskrivningar av produkten. Bland dessa har det 
också framgått att förpackningsdesignen och produktpersonligheten kan 
kopplas samman, vilket innebär att personligheten ska uttryckas på 
förpackningen. 
 
Inkonsekvens betraktas av oss som en identitetsbegränsande faktor. I det 
fall förpackningen och övrig kommunikation speglar olika saker, eller om 
det ofta genomförs stora förändringar i desamma, riskerar produkten att 
förlora substans och även trovärdighet. Detta måste beaktas vid 
sortimentsutvidgning, om inte förlorar produkten mer eller mindre av sin 
identitet. Förpackningen får inte vara så komplicerad att den blir svår att 
kommunicera vilket företagen i studien till stor del verkar ha anammat 
eftersom de designförändringar som genomförs görs för att skala av de 
onödiga, och istället sätta fokus på de viktiga, elementen. Man bör också 
vara uppmärksam på att det inte enbart är förpackningen som attribut som 
fokuseras, utan att det även finns något bakom. Attributfixering tenderar 
nämligen att dra ner trovärdigheten för produkten, givetvis är även 
innehållet och historian bakom viktigt att kommunicera. Förpackningen bör 
alltså vara ett verktyg för kommunikation och ha en roll utöver att enbart 
vara behållare. 
 
Som framkommer av denna sammanfattning, är det svårt att skilja de olika 
identitetsfaktorerna åt, och detta ger även respondenterna uttryck för. Alla 
faktorer måste samverka för att skapa den helhet som ska kommuniceras 
genom förpackningen och övrig kommunikation. En överensstämmelse i 
allting som rör produkten, dess förpackning och vad som ska förmedlas är 
eftersträvansvärt för att stärka möjligheten att stå sig i konkurrensen med 
andra aktörer. 
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5.8 RESTRIKTIONERNAS PÅVERKAN PÅ 
KOMMUNIKATIONEN 
 
Sedan avregleringen av spritmarknaden trädde i kraft har Vin & Sprit 
kraftigt dragit ner utbudet på Sveriges systembolag vilket har lett till att 
många produkter försvunnit från hyllorna. Mikael, försäljningschef på 
Precis, ser detta som en form av handelshinder där Vin & Sprit bromsar 
nya leverantörer. Även Thor´s Hammer har blivit begränsade sedan utbudet 
minskade. Restriktionerna gör, enligt de två företagen, Sverige till en 
väldigt svår marknad att jobba på, det är svårt att nå målgruppen. Dessutom 
är marknadsföringssatsningar i Sverige kostsamma, det finns en liten 
fackpress men det kostar oerhört mycket att annonsera i denna och de nya, 
mindre vodkaföretagen är ofta finansiellt begränsade. Denna kombination 
av faktorer gör att det tar längre tid att bearbeta marknaden.  
 
På grund av de höga reklamkostnaderna har vodkaföretagen begränsade 
möjligheter att investera i kommunikation, och restriktionerna försvårar 
detta arbete ytterligare. Detta medför att det tar lång tid att få önskade 
reaktioner på budskapet. Vodkaföretagen tillåts inte heller, som de övriga 
företagen i denna studie, sponsra vilka evenemang som helst. De bearbetar 
istället marknaden till stor del genom mässor och events. Precis är väldigt 
noga med i vilka sammanhang de syns, detta för att produktens identitet ska 
bevaras och förstärkas. All kommunikation är väl övervägd och budskapet 
de vill förmedla är att Precis Vodka är en prestigeprodukt. När till exempel 
Wella hårvårdsprodukter har sina visningar tillsammans med Gucci och 
Armani anser man att Precis kommer rätt beträffande målgrupp. Thor´s 
Hammer arbetar, förutom med mässor, mycket med att ta emot kunder på 
besök för att visa upp trakten och berätta om den skandinaviska historia ur 
vilken produkten uppkommit. All kommunikation ska förmedla 
skandinavisk historia, och Mika anser att det är viktigt att man har ett 
budskap och håller sig till detta. 
 
Även ölföretagen är utsatta för restriktioner när det gäller brygder som har 
en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent. Det finns, enligt Helena på 
Åbro, väldigt många moral- och etikregler om hur ölreklam får göras, 
därför finns ett råd där reklamfilmer (för lättöl) utsätts för översyn innan de 
börjar sändas. Starköl får marknadsföras fritt på restauranger och företagen 
får även sponsra olika typer av evenemang. Spendrups använder sig av alla 
tillgängliga kanaler för sin marknadskommunikation. De satsar mycket 
resurser på främst masskommunikation då det anses som mest effektivt, 
och företaget utesluter därför inte något område. Minst lika viktigt är dock 
att de syns på de platser där konsumenterna finns, vilket hör samman med 
att budskapet som ska framgå i Spendrups kommunikation är just 
”umgänget”, det vill säga den sociala aspekten. 
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”Vår arena är ju krogen, så att krogen måste vi finnas på. 
Och det är minst lika viktigt som att finnas i TV, att det ser 
bra ut på krogen.” 

(Spendrups Öl) 
 
Åbro anser att det finns stora möjligheter till reklam om man bara håller sig 
inom ramarna. Ett sätt att synas är att fungera som samarbetspartner, att 
vara leverantör till olika evenemang. Genom det sättet kommer 
konsumenten i kontakt med produkten, och inte bara med en banderoll med 
produktens namn. Trots de olika möjligheter som finns satsar Åbro inte så 
mycket resurser på traditionell kommunikation som TV och press. Istället 
jobbar de med sin säljkår, kampanjer och sponsring, att skapa 
kundrelationer är viktigt. Åbros budskap till konsumenten är att Åbro 
Original är ett kvalitetsöl som man ska njuta av, främst i goda vänners lag. 
Helena poängterar att: 
 

”Vi vill inte vara ett bryggeri som producerar lättöl, vi ska 
förknippas med starköl.” 

(Åbro Original) 
 
Festis och Ramlösa, som inte har några restriktioner riktade mot sig, 
använder i likhet med Spendrups alla typer av mediakanaler. Festis satsar 
mycket på kommunikation, framför allt läggs mycket vikt vid bio- och TV-
reklam för att nå rätt målgrupp, det vill säga ungdomarna, men de täcker in 
hela spektrat av olika kommunikationskanaler. I reklamfilmerna är avsikten 
att illustrera en värld där Festis har blivit otroligt värdefull och alla är så 
kallade Festisar. Budskapet som förmedlas ska föra fram att Festis står för 
något eget, produkten har en integritet och stolthet. Ramlösa satsar också 
mycket resurser på sin kommunikation, kanalerna de använder är till största 
delen TV kombinerat med fackpress, detta beroende av att dessa anses vara 
mest effektiva. Trots de stora satsningarna har de, enligt Pål, inte lyckats 
kommunicera ut rätt budskap, det vill säga att Ramlösa är originalet med en 
historia bakom sig och har varit med i många olika sammanhang runt om i 
världen. Ramlösa har fram till mitten av 80-talet varit det enda 
vattenvarumärket på marknaden vilket också kan vara en orsak.  
 

”En mätt katt jagar dåligt.” 
(Brindfors Enterprise) 

 
Marknaden är idag överväldigad av kommunikation och vi utsätts för stora 
mängder budskap varje dag.201 Hjärnan nöjer sig dock oftast med befintlig 
kunskap och konsumenten är därför främst öppen för de budskap som ger 
igenkänning av något man känner till från tidigare. För att maximera 
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möjligheterna att nå så många konsumenter som möjligt måste företaget 
vara väldigt noggrant med vad som ska kommuniceras och hur detta ska 
göras. Därför bör företag sträva efter att förpackningen ska säga det som 
förmedlas i övrig kommunikation202. Olika produkter har olika 
förutsättning för kommunikation, och i dagslägets mediabrus kan 
konkurrensfördelar skapas i de fall man kan tydliggöra sin produkt i 
kommunikationen203. Genom att utsättas för samma exponering upprepade 
gånger skapas en igenkänning hos konsumenten.204 När denne sedan 
befinner sig i valsituationen mellan olika förpackningar i hyllan avgör 
igenkänningen och valet görs utan större reflektion.  
 
Vi tolkar utsagorna från respondenterna som att i princip samma 
möjligheter att göra reklam gäller för vatten/läsk som för ölföretagen. Trots 
att ölproducenterna enligt lag bara får göra reklam för klass 1 i exempelvis 
TV och på bio är det ändå underförstått att reklamen är riktad till 
varumärket i stort. Ölklassen kommer fram först i slutet av filmen och då 
har, enligt oss, budskapet redan gått fram till konsumenten. Att skapa 
igenkänning för varumärket, där förpackningen har en viktig uppgift, är det 
huvudsakliga syftet med reklamen, inte att det är lättöl man vill göra 
reklam för. I Spendrups fall anser vi att det blir tydligt att all övrig 
kommunikation, utöver förpackningen, ska förmedla ölets ”sociala” 
budskap. När man befinner sig i en viss situation, till exempel i goda 
vänners lag på krogen, ska man associera till Spendrups Öl. Man vill föra 
fram Spendrups Öl som ett krogöl och förpackningen kan omöjligt 
förmedla detta budskap på egen hand. Vad gäller ölförpackningar anser vi 
att dessas begränsade utformning för med sig svårigheter att förmedla 
emotionella värden. Med begränsad utformning menar vi att de är starkt 
styrda av tradition och förpackningstyp och detta utgör därmed en 
begränsning gällande differentiering. På grund av detta blir det mer upp till 
övrig kommunikation att förmedla önskat budskap, och även skapa 
associationer kring produkten. Visst kan önskat budskap skrivas i ord på 
förpackningen men det skapar inga associationer till produkten, och 
dessutom måste konsumenten ta upp förpackningen och läsa på den för att 
mottaga detta budskap. Associationerna skapas istället genom all annan 
kommunikation företagen använder. Företagen påverkar, genom 
kommunikationen, konsumentens uppfattning om vad produkten står för. 
Ovanstående resonemang applicerar vi på öl-, vatten- och läskprodukterna i 
studien, och alltså inte på vodka. 
 
På grund av marknadsföringsrestriktionerna mot vodkaföretagen kan inte 
dessa på samma sätt förmedla ett budskap och bygga upp associationer 
kring produkten i sin marknadskommunikation. Vodkaföretagen kan 
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givetvis skapa associationer kring produkten via de kommunikations-
kanaler som är tillgängliga, men det är de facto svårare för dem att nå ut till 
slutkonsument. För att kommunicera önskade värden är vår tolkning att det 
istället är förpackningen som får en viktig roll i detta syfte. Möjligheterna 
att använda förpackningen till detta är stora då denna typ av förpackningar 
inte är begränsade gällande exempelvis form, färg eller tradition. Vid en 
jämförelse ser vi att vodkaföretagen tydligt använder förpackningen för att 
uttrycka sitt emotionella budskap medan övriga bygger upp detta budskap 
huvudsakligen via övrig kommunikation.  
 
Utifrån detta kan vi dra en slutsats samt urskilja ett mönster. Vi ser att för 
vodkaföretagen utgör förpackningsdesignen det huvudsakliga 
kommunikationsverktyget, men för de andra företagen är förpacknings-
designen en förlängning av övrig kommunikation. De som inte är utsatta 
för marknadsföringsrestriktioner arbetar således med övrig kommunikation 
för att förmedla produktens budskap till konsumenter, vilka sedan ska 
förknippa budskapet med förpackningen i butiken. Ur detta resonemang 
drar vi slutsatsen att flaskan, för vodkaföretagen, får en ökad betydelse som 
kommunikations- och differentieringsverktyg. 
 

5.9 ATT SKAPA EN MENTAL POSITION 
 
Festis positionerar sig mot målgrupp, identitetsförändringen vi talat om 
tidigare gick helt ut på att nå ungdomssegmentet genom en 
ompositionering. Produktens position är dock svår att göra konkret. Festis 
har blivit en cool fruktdryck i en snygg förpackning, som trots att den är 
rationell ska bära emotionella värden. Den föddes ur differentieringen från 
Mer, tankegången från början var inte att hitta en egen nisch, men 
marknadschefen tror att positionen ändå fyllt en lucka på marknaden i och 
med att den finns ute hos ungdomarna. Festis, både drycken och 
förpackningen, tilltalar ungdomar. Där har Festis den största lojaliteten 
även om det givetvis inte enbart är ungdomar som dricker Festis. Strategin 
för att behålla positionen är extrem konsekvens, man har använt samma 
slogan, ”Jag är en Festis”, sedan identitetsförändringen 1994. 
 

”Det som vi gjorde –94 var att; det är de här vi ska nå och 
vi ska göra något som passar in i deras värld. Idag har vi 
försökt fluffa till positioneringen och följa skolboken mer, 
men i och med att Festis har blivit något som är ganska 
ogreppbart… vi har en bild i huvudet om vad det är utan att 
kunna göra det konkret.” 

(Festis) 
 
Eva på Festis menar att om man kan vara konsekvent och förmedla 
någonting som stämmer överens med vad konsumenten tror om 
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varumärket, då klarar man av att hålla sin position. Den måste dock hela 
tiden hållas uppdaterad och fräsch. 
 

”Ungefär lite som våran gamla marknadsdirektör som 
brukade rita en bild på en båt som satt fast i botten med en 
sten. Har man hittat en stor sten som är positioneringen, 
som till exempel: jag är till för att drickas fort när du är 
jättetörstig, att det är grundpositioneringen, så kan du ju 
liksom veja lite när vinden blåser så länge du har kvar 
ankaret. Men börjar ankaret lossna från stenen 
(positioneringen), då börjar du få problem.” 

(Festis) 
 
Ramlösa har enligt Pål, precis som Festis, utgått från konsumenterna när de 
tagit fram positionen som är väldigt enkel och konkret: ”Originalet redan 
1707.” Denna position anses dock inte ha kommunicerats tillräckligt bra, 
vilket nu ska förändras genom att positionen ska framgå på ett bättre sätt i 
kommunikationen. I den nya kommunikationen kommer bland annat den 
bågade etiketten att visas för att skapa igenkänning. Etiketten är det 
element på förpackningen som, genom form, symboler och text, 
kommunicerar positionen som originalet. För att behålla positionen är 
strategin att förtydliga budskapet så att det verkligen når ut till 
konsumenterna, positionen ska kännas trovärdig och äkta. Peter på 
Brindfors Enterprise diskuterar huruvida en position som originalet är av 
fördel eller nackdel: 
 

”Därför är du först, så gör du det tunga jobbet å ena sidan. 
Å andra sidan, är du först då har du ju också en unik 
egenskap i att vara just först. Kunna hävda originalitet…” 

(Brindfors Enterprise) 
 
När Precis skulle finna en position, utgick de från att de ville fylla en lucka 
på marknaden. Man resonerade kring att det finns många bra vodkor med 
vanliga flaskor men däremot finns det ingen som verkligen jobbat mot att 
vara mer exklusiv och ha en designad flaska. Det finns till exempel ingen 
konkurrent som har en munblåst flaska. Nu pågår dock förändringar inom 
branschen, idag ändrar många sina flaskor till att vara mer designade. Detta 
visar på en trend inom branschen. Precis är noga med var och hur de syns 
så det överensstämmer med positioneringsstrategin. Det är genom att vara 
fokuserad på rätt saker och vara kvalitetsmässigt konsekvent i allt de gör, 
som Precis behåller sin position.  
 

”Det gäller att vara uthållig och inte ge upp för snabbt för 
att det går för sakta, för det tar sin tid.” 

(Precis) 
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”Tror man kan göra om tricket Absolut gjorde, nischa in sig 
någonstans och lyckas med det.” 

(Stockholm Design Lab) 
 
Åbro Original har ingen tydligt inriktad positionering idag, men konceptet 
har alltid rört sig kring samma saker nämligen Småland, kvalitetsöl och 
njutning. Den slogan som används är ”Ibland är det gott att leva”. Nu har 
företaget lokaliserat en lucka på marknaden och kommer, från och med 
årsskiftet 2002/2003, att positionera sig efter denna. Vilken denna position 
är i dagsläget konfidentiell, men den kommer att tydliggöra vad Åbro står 
för. Trovärdigheten kommer in som en viktig aspekt i denna nya position. 
Det kommer i första hand vara förpackningen som är kommunikations-
bärare med budskapet men det kommer även att föras fram med hjälp av 
andra kanaler. Syftet är att nå en högre igenkänningsgrad kring produkten, 
för som Helena säger: 
 

”…det är först när folk vet vem man är som man kan börja 
fylla det med innehåll.” 

(Åbro Original) 
 
Mika på Thor´s Hammer hävdar återigen att det handlar om helheten när 
det gäller positionering, de vill ha en identitet som den breda publiken kan 
dra paralleller med. Han anger ingen direkt positionering för Thor´s 
Hammer Vodka, men det är det historiska temat som är deras fokus. De ser 
en svårighet i att tilltala män och kvinnor samtidigt, men anser att flaskans 
design lyckats med detta. Man har dock inga undersökningar som styrker 
denna uppfattning, utan det är endast vad de hört sägas om flaskan. 
Konceptets trovärdighet styrks av att det kommuniceras konsekvent och att 
trakten där företaget är beläget är väldigt rik på skandinavisk historia. 
 
Spendrups har, i sin positionering som ett krogöl, utgått från 
konsumtionstillfälle och användning. De ser även till målgrupp avseende 
åldern i positioneringen. De säger också att det är viktigt att ha koll på 
konkurrenterna, vad gäller de luckor och möjligheter som uppstår på 
marknaden. Förpackningsdesignen anpassas efter vad det är för typ av 
brygd samt målgrupp, och olika ölbrygder lämpar sig för olika tillfällen. 
Företaget gör mätningar på hur konsumenterna uppfattar förpacknings-
designen. All marknadsföring strävar efter att hitta och behålla positioner 
för de olika brygderna, vilket skapar konsumtion som i sin tur skapar 
försäljning.  
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När Melin205 diskuterar positionering tar han hjälp av positionerings-
triangeln (se figur 17 nedan). Positioneringen ska grundas i produktens och 
varumärkets kärnvärden vilka ska förmedlas till målmarknaden. De kan 
bland annat förmedlas genom ett argument som talar om varför 
konsumenten ska köpa en viss produkt framför konkurrenternas. 
Kärnvärdespositionen är en förutsättning för en lyckad mental position. 
Den mentala positionen syftar till att ge konsumenterna kännedom om 
produkten. Som konsument sätter man, enligt Ries och Trout,206 produkter i 
relation till varandra. Genom att befästa en stark mental position kan en 
konkurrenskraftig marknadsposition skapas, vilken gör det svårt för 
konkurrenter att etablera sig. I normalfallet finns en stark koppling mellan 
den mentala positionen och marknadspositionen men de båda kan existera 
oberoende av varandra. 
 
Festis och Ramlösa bygger sin produkt och förpackning kring sina 
kärnvärden och har under lång tid arbetat för att skapa en stark mental 
position, vilket betalat sig med en hög igenkänning och en 
marknadsposition. Speciellt tydligt är detta för Festis som, genom att 
använda förpackningen, skapat igenkänning kring drycken och därmed gett 
Festis en marknadsledande position inom stilldrinksmarknaden.  
 
Ölföretagen har hunnit olika långt i positioneringsarbetet, och det är svårt 
att konkurrera på en marknad med så många starka märken. Genom att 
differentiera sig har de, både enligt oss och teorin, goda chanser att nå en 
stark marknadsposition. När Åbro förtydligar sin positionering, genom den 
lucka man lokaliserat och som ska kommuniceras genom i första hand 
förpackningen, tror vi att denna underlättar skapandet av en mental position 
och därmed igenkänning. Båda företagen behöver arbeta mer med 
igenkänning och skapa en starkare mental position för att även kunna öka 
marknadsmässigt. Vi tolkar det dock som att Åbro, i högre grad än 
Spendrups, använder förpackningen som ett verktyg i skapandet av en 
mental position. 
 
Vodkaföretagen har mer svårigheter att nå ut till marknaden på grund av 
marknadsrestriktioner och finansiella begränsningar, som vi diskuterade i 
avsnitt 5.8. Att skapa igenkänning, och i förlängningen en mental position, 
genom att konsumenten vid upprepade tillfällen kommer i kontakt med 
förpackningen blir således svårare för denna typ av produkter. Det är 
allmänt känt att det är ”svårt att finnas om man inte syns”. Precis har dock 
märkt av att de får mer uppmärksamhet nu än för bara ett år sedan, vilket 
tyder på att igenkänningen och medvetenheten om produkten ökat. Det är 
fler som känner igen produkten, främst tack vare den utmärkande 

                                                 
205 Melin, F. 1997 
206 Ries, A. & Trout, J. 1985 
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förpackningen. Precis och Thor´s Hammer kan, omständigheterna till trots, 
skapa en mental position hos grossister och andra återförsäljare samt nå sin 
målgrupp genom events. Det är denna positionering de främst kan arbeta 
med. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17. Förpackningen i positioneringsarbetet (Melin, F. 1997:305)  
Egen bearbetning. 

 
Utifrån empirin gör vi tolkningen att det är i den grundläggande 
kärnvärdespositionen samt i den mentala positionen som förpackningen har 
en viktig och aktiv roll. Hur väl kärnvärdena återspeglas i 
marknadskommunikationen, där förpackningen ingår som en del, avgör om 
dessa når ut till målmarknaden. Genom att låta förpackningen uttrycka vad 
kommunikationen i övrigt säger skapas en konsekvens i budskapet, och 
efter hand även igenkänning när konsumenten kommer i kontakt med 
förpackningen. Har företaget i fråga en konsekvent och kontinuerlig 
kommunikation så finns således goda chanser att skapa en mental position. 
För vodkaföretagen spelar restriktionerna mot marknadsföring in vad gäller 
skapandet av den mentala positionen. Det används i regel inte heller några 
slogans i denna bransch vilket medför att förpackningen, samt övrig visuell 
kommunikation, får ett större ansvar när det gäller att uttrycka kärnvärdena. 
Flaskans roll i att skapa en medvetenhet om produkten tolkar vi således 
som större i och med dessa förhållanden. För de två vodkaföretagen i denna 
studie ses att de kan bygga upp en etablerad mental position, men att detta 
inte nödvändigtvis leder till en omfattande marknadsposition i och med att 
branschen styrs av ett fåtal stora aktörer. 
 

5.10 FÖRPACKNINGENS KOMMUNIKATIVA  
BETYDELSE 
 

”Förpackningen är ju alltid där. Man möter den hela tiden. 
Så jag anser att de är den främsta kommunikations-
bäraren.” 

(Brindfors Enterprise) 
 

Marknadsposition 

  Kärnvärdesposition      Mental position 
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Drycken Festis har funnits länge, och de flesta har smakat denna dryck 
någon gång. Namnet talar för sig självt. Dock har förpackningen fått en 
mycket framträdande roll tack vare Festis totala identitetsförändring och 
nylansering av de säregna plastflaskorna. När plastflaskan skulle lanseras 
utgjordes reklamannonserna av en bild av flaskan med en liten undertext 
som löd ”I am a PET-Festis”. Det viktiga i annonserna var att 
förpackningen framträdde och tog en plats i konsumenters medvetande. 
Festis reklam idag visar snarare på det motsatta förhållandet, där budskapet 
”I am a Festis” intagit ett viktigt inslag och där flaskan fluktuerar i ett 
mindre format. Anledningen till att flaskan fortfarande har en viktig roll i 
den visuella kommunikationen, det vill säga trots att Festis har en 
väletablerad positionering och hög grad av igenkänning, beror enligt Eva 
på att:  
 

”…i och med att vi tycker att flaskan är fin och att Festis-
filmerna handlar om Festis, inte om något annat tjafs, då 
spelar flaskan en viktig roll i filmerna.” 

(Festis) 
 
Ramlösa, som också det är ett väletablerat varumärke, vill snarare förmedla 
en känsla av produkten i reklamen än att visa på de rena ljusa 
förpackningarna. För Ramlösa är det produkten, det vill säga vattnet, som 
är viktigast och förpackningen är en förlängning av produkten.  
 

” …man ska ju få en känsla för att det här är Ramlösa, det 
är ju produkten. Sedan om det är namnet eller vattnet spelar 
inte så stor roll, det är ju en känsla, att man förstår vilket 
varumärke det är.” 

(Ramlösa) 
 
För de två vodkaföretagen handlar det om att bygga upp igenkänning kring 
produkten. För Precis tar sig detta väldigt klara uttryck i de annonser och 
broschyrer de använder, deras hemsida samt de event de medverkar på. 
Flaskan utgör det dominanta inslaget och på eventen är det mycket viktigt 
att besökarna kommer i kontakt med flaskan, att dess färg och form fastnar 
på deras näthinna. Man räknar med att det tar minst tre år att bygga upp ett 
varumärke, och att det således är ytterligare en bit kvar innan namnet kan 
tala för sig självt.  
 

”Helt klart måste man ju säga, att på vår hemsida, 
broschyrer och om vi gör annonser så är det ju flaskan som 
ska fram. …det är ju flaskan som  vi använder som ett 
redskap…” 

(Precis) 
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Thor´s Hammer, som även de har lagt ner flera år på att skapa en tilltalande 
och annorlunda flaska, framhäver dock inte denna lika tydligt i 
kommunikationen. De väljer istället att kombinera text och bild i annonser, 
historierna och vikingasägnerna som delges i texten ses som lika viktiga 
som bilderna av flaskan. Det är viktigt att flaskan syns men den utgör inte 
den dominanta delen. I följande citat motsäger Mika sig själv något i frågan 
om huruvida text eller bild är det viktigaste inslaget i kommunikationen:  
 

”Givetvis är det viktigt att produkten har en central plats i 
all marknadsföring. …flaskan i vår reklam har aldrig varit 
dominant, men den har hela tiden haft en framträdande 
plats. Den har varit 25-30 % av bilden, det har varit text 
och sedan andra bilder som har knutit samman till 
konceptet. Text på grund av att folk tycker om att läsa, bild 
kan vara trevligt att se på men man glömmer den väldigt 
snabbt. Om bilden väcker intresset för att börja läsa 
någonting så trummar man ju in budskapet.” 

(Thor´s Hammer) 
 

Samtidigt menar Mika att det är förpackningen i kommunikationen som 
konsumenten kommer ihåg och det är därför viktigt att den alltid finns med. 
 
För Åbro Original är det mycket viktigt att förpackningen sätts i fokus i 
marknadskommunikationen: 
 

”Vi har alltid jobbat väldigt mycket med att ha 
förpackningen i fokus när vi gör reklam, mycket för att 
skapa igenkännlighet för produkten, att namnet och 
förpackningen ska skapa en koppling. Nu finns vi på TV3-
Sporten, ett typiskt exempel på vår typ av reklam, produkten 
i fokus. Flaskor som utövar sport.” 

(Åbro Original) 
 
Att låta förpackningen utgöra en central roll i reklamen förklaras av Helena 
på Åbro bero på att de önskar differentiera sin reklam från de större 
ölmärkena. Helena menar att ölreklam oftast riktar sig till dem som vill 
njuta av sitt öl, så kallad livsstilsreklam, vilket gör att det ofta blir samma 
stil på reklamen för olika varumärken. Åbro använder därför förpackningen 
mycket, de kan inte konkurrera med de stora ölmärkena vad gäller till 
exempel TV-reklam, så att låta flaskan dominera är en grundläggande 
strategi för Åbro. Vad beträffar Spendrups ges, av Magnus, inte någon lika 
tydlig förklaring av förpackningens roll i kommunikationen. Flaskans roll i 
stort ska vara att bära fram kärnvärdena och varumärket. Man ser flaskan 
som en förlängning av varumärket och eftersom namnet Spendrups är 
varumärket, och även ett uttryckt kärnvärde, är detta mycket viktigt att 
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kommunicera. Att namnet Spendrups besitter stort värde just vad gäller 
bryggare och ursprung, som företaget vill föra fram, visas av att ölet 
Gränges bytte namn till just Spendrups. Designförändringen, då manualen  
 
togs fram, innebar också bland annat att namnet skulle framgå mer tydligt 
på förpackningarna än det tidigare gjort.     
 
Denna diskussion, kring förpackningens roll som kommunikatör beroende 
av hur väletablerat varumärket är, ser vi visar på en överensstämmelse med 
Melins207 diskussion om produktattribut kontra märkesidentitet. Faktorerna 
är tätt förknippade med varandra och utgör produkters differentierings-
grund, men poängen är att dess differentierande förmåga varierar över 
tiden. Vi illustrerar förpackningens kommunikativa betydelse i 
nedanstående figur.  

Figur 18. Märkesidentitetens och förpackningens kommunikativa betydelse i relation 
till varandra över tiden (Melin, F. 1999:78) Egen bearbetning. 

 
Beroende på hur väletablerade dryckerna och respektive varumärke är, har 
vi funnit att förpackningen spelar en mer eller mindre central roll i 
kommunikationen. Vid en nylansering, som exempelvis av Festis säregna 
plastflaska, är det av största vikt att förpackningen syns i marknads-
kommunikationen så att folk exponeras för den samt för att den ska skapa 
igenkänning. Ju mer etablerad produkten blir, desto mindre utrymme får 
förpackningen i reklamen. Detta beror på att namnet/varumärket då talar 
mer för sig självt. I dagsläget tolkar vi det som att namnet Festis tagit 
överhanden, eller i alla fall utgör en lika viktig del som förpackningen, i 
reklamen. För Ramlösa, som även det är ett väletablerat varumärke, får 
märkesidentiteten en viktigare roll. Reklamen behöver inte fokuseras på att 
                                                 
207 Melin, F. 1997 
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föra fram förpackningen, då konsumenter vet hur en Ramlösaflaska ser ut. 
Ramlösa använder inte heller flaskan i marknadskommunikationen i 
samma utsträckning som exempelvis Festis, istället är det vattnet och 
ursprunget som är det viktiga att förmedla.  
 
Båda ölproducenterna i denna studie är väldigt gamla bryggerier som har 
anor från 1800-talet. Respektive bryggeris öl har dock kommit olika långt i 
sin marknadsetablering. Åbro Original är ett förhållandevis ungt öl, det har 
funnits på marknaden i endast tio år vilket inte är speciellt länge i denna 
bransch. Detta borde enligt teorin tala för att förpackningen utgör det 
viktigare kommunikationsverktyget. Att Åbro lägger mycket vikt vid att 
reklamen byggs upp kring förpackningen styrker detta påstående. 
Spendrups Öl har funnits på marknaden i cirka 20 år och torde således vara 
mer etablerat. När ölet bytte namn från Gränges till Spendrups gjordes 
detta för att ölet skulle associeras med de positiva värden som bryggeriet 
stod för. Detta visar på att namnet är viktigt, och det framhävs också mer 
tydligt på förpackningarna i och med designförändringen, vilket talar för 
dess vikt i kommunikationen.  
 
Flaskan utgör ett mycket viktigt kommunikationsverktyg för 
vodkaföretagen. Vi kan uttrycka det så starkt som att för dessa företag, som 
fortfarande betraktas som nyetablerade, utgör flaskan i mångt och mycket 
kommunikationen. Precis är ett ypperligt exempel på detta, där man 
intensivt arbetar med flaskans färg och form i kommunikationen. Vad 
gäller Thor´s Hammer framgår flaskans betydelse lika klart, den spelar en 
viktig roll men de använder även mycket vikingasägner och historier om 
asaguden Tor i kommunikationen. Bilder tilltalar iakttagaren vilket bidrar 
till intresse för historierna, samtidigt menar Mika att flaskan är det 
konsumenten kommer ihåg och när denna kommer till hyllan ska 
reaktionen vara omedveten.  
 

5.11 MOT EN MARKNADSPOSITION  
 
Efter att vi i ovanstående tre avsnitt (5.8 – 5.10) tagit upp förpackningens 
roll i positionerings- och kommunikationssammanhang, väljer vi att 
avrunda den delen av analysen och koppla samman avsnitten under denna 
rubrik. 
   
Ries och Trout208 ser positionering som ett sätt att kommunicera och även 
Lagergren209 kopplar kommunikation till positionering då han menar att 
positioneringen är ett första steg mot en kommunikationsstrategi. Nedan 

                                                 
208 Ries, A. & Trout, J. 1985 
209 Lagergren, H. 1998 



Förpackningen – det negligerade attributet 

EMPIRI OCH ANALYS 103

sätter vi samman Melins210 positionerings- och kommunikationstrianglar 
till en figur som visar på vår syn av hur de hänger ihop. Positionerings-
triangeln har redogjorts för i avsnitt 5.9 ovan, kommunikationstriangeln 
beskrivs i det följande. Kommunikationstriangeln211 är, i likhet med 
positioneringstriangeln, uppbyggd kring tre begrepp: reklamandel, 
igenkänning och marknadsandel. Sambanden mellan dessa begrepp är: ju 
större satsningar som görs på kommunikation, desto större förutsättningar 
har förpackningen att nå en hög igenkänning och på sikt en hög 
marknadsandel. Melin menar dock att företaget inte enbart kan satsa på 
kvantitet vad gäller kommunikationen, utan kvalitetsaspekten är minst lika 
viktig. 
 
Festis och Ramlösa har båda kommit så långt att de har en betydande 
marknadsandel. För Festis har denna byggts upp sedan ompositioneringen 
1994 vilken innebar att de började satsa väldigt mycket på att kommunicera 
drycken på ett nytt sätt till en ny målgrupp. Idag har de en betydande andel 
av marknaden och äger ungdomssegmentet. När det gäller Ramlösa har 
även de en hög marknadsandel, men om den otillfredsställande 
kommunikationen ej hade uppmärksammats, skulle andelen säkerligen 
sjunka till förmån för konkurrenter. Detta visar på vikten av att, förutom 
kvantitet, ha kvalitet i sin reklam. 
 
Utifrån Helenas och Magnus uttalanden drar vi slutsatserna att de båda 
ölmärkena Spendrups och Åbro syns mer än exempelvis TT och 
Mariestads, men i förhållande till de större aktörerna i branschen är 
reklamandelen ändå låg. Marknadsrestriktionerna är dock, vilket 
diskuterats i avsnitt 5.8, inget som hindrar företagen att skapa en betydande 
reklamandel. Ölföretagen i urvalet har idag en igenkänning, men de bör 
dock arbeta kontinuerligt med att upprätthålla och förstärka denna för att 
förbättra marknadsandelen.  
 
Vodkaföretagen satsar, av orsaker som tagits upp tidigare, något mindre 
resurser på reklam vilket gör att det tar längre tid att nå igenkänning för 
dessa aktörer. De större aktörerna som uppnått en hög igenkänning har inte 
detta problem då deras varumärken är så pass starka i sig själva. Precis och 
Thor´s Hammer, som är relativt nyetablerade och håller på att bygga upp en 
igenkänning för sina produkter, har båda två en försvinnande liten 
reklamandel jämfört med de större vodkaproducenterna. Följden blir att de 
får svårigheter att hävda sig i konkurrensen. Om de kommer nå någon 
större marknadsandel är mycket svårt att uttala sig om, det beror på hur de 
väljer att definiera branschen och konkurrenterna. Vi tror dock att det i 
vilket fall som helst kommer att ta mycket tid och resurser i anspråk. 

                                                 
210 Melin, F. 1997 
211 Melin, F. 1997 
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När det gäller våra urvalsenheter ser vi tydliga skillnader vad gäller 
kommunikations- men också positioneringsförutsättningar kopplat till 
marknadsrestriktioner men också finansiella resurser. Skapandet av en 
kännedom tar längre tid för vodkaföretag än de andra dryckesföretagen. 
Vår slutsats av detta är att förpackningen därför, genom sin design, har en 
stor vikt i att kommunicera mervärde till konsument när denna väl kommer 
i kontakt med produkten. Detta på grund av att det i stor utsträckning 
saknas stödjande kommunikation.  
 

 
Figur 19. Vägen till en marknadsposition. 

 
När förpackningarna designats har samtliga företag i vårt urval utgått från 
det som ska ligga till grund för produktens konkurrenskraft. Genom att 
konsekvent och effektivt, genom olika typer av reklam, kommunicera detta 
ökar trovärdigheten i budskapet vilket hindrar konkurrenter att imitera 
budskapet. En kontinuerlig kommunikation medför att konsumenten i 
högre grad noterar produkten när denne utsätts för den, och som en följd av 
detta i allt mindre utsträckning lägger märke till konkurrerande produkter. 
En informationsbarriär gentemot konkurrenterna börjar växa. Detta tar 
dock tid på grund av det enorma mediabruset konsumenterna dagligen 
utsätts för. Ju mer konsumenten utsätts för förpackningen i olika medier, 
alltså ju högre reklamandel produkten har, desto kortare tid tar det att skapa 
en mental position. Givetvis måste detta sättas i relation till branschens 
sammansättning gällande konkurrenter och dessas respektive positioner, 
dessutom krävs att kommunikationen även präglas av kvalitet och 
effektivitet. Eftersom förpackningen, enligt vår tolkning, många gånger är 
det som skapar igenkänning, bör denna användas flitigt i kommunikationen 
och där arbeta för att nå en mental position. All mental positionering ska 
syfta till att skapa igenkänning för produkten och för dess förpackning, när 
konsumenten sedan ser den i butiken. Förpackningen och budskapet ska 
tjatas in i konsumentens medvetande och ta en plats där. En hög 
igenkänning gör att konsumenten, när denne kommer i kontakt med 

  
Marknadsandel 

Reklamandel    Igenkänning 

Marknadsposition
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förpackningen, väljer produkten utan att riktigt veta varför. På detta sätt 
sker försäljning och marknadsandelen börjar därmed öka. Mellan 
marknadsandel och marknadsposition råder ett positivt samband. När 
andelen ökar så ökar marknadspositionen och därmed ökar också 
inträdesbarriären för nya etablerare. 
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6. SLUTSATSER 
 
 
Vårt arbete har nu nått fram till slutsatserna, vilka ämnar ge svar på det 
syfte som slogs fast i inledningskapitlet. För att svara på syftet diskuteras 
förpackningens roll utifrån Melins begrepp som utgjorde grunden för 
förståelsen för ämnet. Resonemanget kommer att leda fram till 
förpackningsdesignens användning som ett strategiskt verktyg. Vi kommer 
slutligen att ge förslag på vidare forskning utifrån resonemanget om vår 
rundtur i den hermeneutiska cirkeln. 
 

”Om man följt alla stegen ända hit går det lätt att effektuera 
lösningen och så är problemet löst.” 

(Främlingen) 
 
Syftet med denna studie är att, ur ett företagsperspektiv, belysa och skapa 
förståelse för förpackningsdesignens roll som ett strategiskt verktyg i 
konkurrenshänseende, där kärnprodukten är svår att differentiera. Följande 
diskussion är tänkt att besvara detta syfte. 
 
Förpackningens olika element som tillsammans bildar förpacknings-
designen utgör underlaget för differentiering. Idealscenariot för företagen 
är att kundens val av produkt sker omedvetet som en följd av att 
förpackningen förmedlar en identitet och att dess uttryck stämmer överens 
med övrig kommunikation som kunden utsätts för. Givetvis är det svårt att 
tilltala alla, designen bör därför anpassas till produktens önskade målgrupp 
och/eller till en viss typ av användning. I det fall designen är styrd av 
tradition har vi funnit att namnet är ett viktigt element att föra fram, är man 
på ”den vackra marknaden” spelar man istället på andra element, till 
exempel färg och form. Samtidigt som elementen kan ses som separata 
delar är det viktigt att de utgör en sammanhängande helhet då de 
tillsammans utgör förpackningen. 
 
För att produkten ska vara attraktiv för kunden krävs att den känns 
trovärdig, att det finns en överensstämmelse med vad produkten står för 
och vad som kommuniceras till konsument. Företag kan påverka 
konsumenternas omdöme om produkten genom att tala om för dessa vilka 
som är produktens kärnvärden. Förpackningen är ett forum för detta då 
designen kan användas för att kommunicera önskade kärnvärden. Ju mer 
oprecisa och emotionella kärnvärdena är desto svårare är de att illustrera 
genom förpackningen, speciellt då designen är traditionsenlig och inte ger 
mycket utrymme för differentiering. Produkten behöver, oavsett typ av 
kärnvärden, en identitet som konsumenterna kan identifiera sig med. 
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Förpackningen utgör en bärare av identiteten. Av studien har det 
framkommit att den framförallt är en viktig identitetsbärare vid 
identitetsskapande och –förändring. Det ses inte som trovärdigt att göra en 
förändring av identiteten utan att även förändra förpackningsdesignen så att 
denna speglar den nya identiteten. En tydlig identitetsutvecklande faktor 
som framkommit är att många av företagen designar sin förpackning så att 
den tilltalar en viss användning, vilket i förlängningen gör att den tilltalar 
en viss typ av användare. Syftet är att få köparen att välja instinktivt, att 
inte tänka varför, utan bara att det känns rätt. Att äga en viss användning 
ger en fördelen då konkurrenterna måste hitta andra trovärdiga vägar att 
föra fram sina produkter på. Användning kan genom förpackningsdesignen 
uttryckas genom exempelvis elementen form och/eller material. 
 
En faktor som Melin identifierar som identitetsbegränsande är 
distinktiviteten. Vi anser dock att denna faktor inte bara behöver ses som 
begränsande. Detta påstående stöds av ölproducenterna i denna studie, då 
dessa förpackningar är begränsade bland annat till form och färg. Å andra 
sidan är det dessa element som gör att konsumenten vet att det är ett öl, att 
den har ett ursprung och en tradition. Vi antar att det för dessa ställs andra 
krav på att vara särskiljande eftersom designens möjlighet till 
differentiering är begränsad. Distinktiviteten är således en ”tillhörighets-
faktor”. Den kan givetvis också vara utvecklande tack vare att den gör 
förpackningsdesignen unik i förhållande till andra produktgruppers 
förpackningar. Att differentiera sig och göra något annorlunda tillåter 
produkter, som inte är traditionsbundna, att stå ut i mängden och verkligen 
dra till sig uppmärksamhet genom förpackningsdesignen. Att designen är 
unik tror vi kan bidra till att konsumenten lättare uppfattar den identitet 
som önskas kommuniceras, då det finns större möjligheter att vara kreativ 
och verkligen utnyttja utvalda element för differentiering. 
 
Då sortimentet utvidgas med nya smaker eller sorter gäller det att vara 
konsekvent, annars är det lätt att konsumenten blir förvirrad. Innan 
utvidgningar görs anser vi att den grundläggande identiteten måste ha fått 
fäste och en tydlig igenkänning av förpackningen skapats. Dock bör 
företaget inte vänta för länge då risken finns att grundprodukten tar för stor 
plats och inte ger utrymme för utvidgning. Även här vill vi göra en skillnad 
mellan produkttyperna. För de som använder tradition och ursprung ser vi 
det inte som lämpligt att göra för stora utsvävningar från original-
sortimentet. Att hävda ursprung och sedan modernisera produkten alltför 
mycket ses inte som positivt då det blir oklart vilken identitet som ska 
skapas. Det är därför mycket viktigt att inte vara motsägelsefull i det som 
sägs och görs. 
 
Genom att konsekvent och uthålligt kommunicera förpackningen till 
målmarknaden skapas med tiden en mental position hos konsumenterna. 
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Varje gång konsumenten kommer i kontakt med förpackningen skapar den 
sig en plats i vårt medvetande. Så småningom har en igenkänning 
utvecklats, men för att denna ska vara positiv bör kommunikationen, 
förutom att vara kvantitativ, även ha ett kvalitativt inslag. Med det menar vi 
att den ska kommunicera rätt saker till rätt person genom rätt kanal. 
Marknadsföring är dyrt så det gäller att satsningarna faller väl ut. Olika 
produkter har olika lätt att skapa den mentala positionen och nödvändig 
igenkänning. Vodkaproducenterna är utsatta för restriktioner gällande 
marknadsföringen vilket gör att de inte har möjlighet att föra fram 
förpackningen på samma sätt som de andra företagen i studien. Det tar 
således längre tid för dem att nå ut till målmarknaden. Av denna anledning 
är det desto viktigare att förpackningen fungerar som en reklampelare när 
konsumenten väl kommer i kontakt med den. Designen måste förmedla 
identiteten väldigt tydligt eftersom den inte får samma stöd från övrig 
kommunikation när det gäller att föra fram identiteten och budskapet. Om 
förpackningen lägger sig på minnet och gör att konsumenten utifrån detta 
väljer din produkt, istället för en konkurrents, har produkten och dess 
förpackning lyckats med att skapa en konkurrenskraftig mental position. 
Om konsumenten inte känner igen förpackningen skapas inte heller någon 
efterfrågan. 
 
Som identitetsbärare och uttrycksmedel för önskvärd mental position är 
förpackningen ett viktigt kommunikationsverktyg. Vi menar att 
förpackningen är kommunikation, en reklampelare som konsumenten 
exponeras för oftare än annan typ av reklam. Eftersom produktens 
kärnvärden, identitet och positionering ska kommuniceras blir de också en 
del av förpackningsdesignen. Det är dessa slutsatser studien mynnar ut i: 
förpackningen och dess design ska bära identiteten och vara ett verktyg för 
differentiering och då kärnprodukten är svår att differentiera får 
förpackningen en större roll i arbetet med att dra till sig uppmärksamhet 
och leda till köp. Det finns ett klichéuttryck som säger att man aldrig får en 
andra chans till ett första intryck. Det första intrycket kanske inte kan 
ändras, men vi menar att med hjälp av förpackningen kan det andra eller 
kanske tredje intrycket påverkas. Genom att utnyttja förpackningen som ett 
verktyg vid identitetsförändring och ompositionering kan gamla, rotade 
intryck lättare förändras till något nytt. I det fall en produkt verkligen 
lyckas med att uttrycka mervärdet och budskapet genom förpacknings-
designen tror vi att detta kan bidra till ökad konkurrenskraft för produkten. 
Det krävs dock att alla delar hänger samman, alla kommunikationskanaler 
måste uttrycka samma budskap för att önskad mental position ska uppnås. 
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Figur 20. Förpackningens roll som strategiskt verktyg i konkurrenshänseende. 
 
Att det är svårt att differentiera kärnprodukten för de produkter som ingår i 
vår studie innebär naturligtvis inte att innehållet är betydelselöst. Produkten 
måste givetvis hålla en kvalitetsnivå och vara efterfrågad av konsumenterna 
för att den över huvud taget ska kunna ta sig in på marknaden. Väl där kan 
förpackningen förstärka känslan av att inneha produkten och på det sättet 
skapa merförsäljning. Designen ska ge ett attraktivt intryck, vilket inte 
alltid betyder att den måste vara snyggast, det beror på vilka premisser man 
konkurrerar. Det viktigaste är att den är talande och säger något om 
produkten den ska spegla. Vi är dock inte så naiva att vi tror att det enbart 
är förpackningen som själv skapar konkurrensfördelar för produkten, men 
det är utifrån förd diskussion svårt att negligera dess betydelse. Vi menar 
inte heller att företagen utgår från förpackningen när det gäller att 
bestämma identitet och position för produkten, utan den används för att 
uttrycka dessa.  
 
Ju mer begränsad kommunikationen är på grund av restriktioner, desto 
viktigare ser vi att förpackningsdesignen blir. Det betyder dock inte att 
andra typer av produkter inte lägger stor vikt vid att använda 
förpackningens design strategiskt för att skapa fördelar gentemot 
konkurrenter. Det blir dock viktigare för de restriktionsutsatta produkterna 
att förpackningsdesignen verkligen är tydlig i sin kommunikation. Under 
skrivandets gång har dock marknadsföringsrestriktionerna kommit att 
prövas i domstol, där tidningen Gourmet tilldömts rätten att fortsätta 
publicera alkoholannonser.212 Rätten stannade dock inte vid att ge Gourmet 
rätt utan anser att Sverige bör överge reklamförbudet. Denna utlösande 
dom kan således komma att, i första hand, öppna upp för alkoholreklam i 
alla svenska tidningar. 
 

                                                 
212 Laestadius, A-H. (2002-03-06)  
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Vi menar att förpackningen hjälper till att skapa den försäljning varje 
företag strävar efter. Vad vi kan konstatera är att förpackningen är en viktig 
del av varje produkts kommunikation. Designen ska skapa efterfrågan och 
köpkraft genom att spegla produkten och dess identitet. Det är av vikt att 
förpackningsdesignen är särskiljande från konkurrenter samt att den drar 
till sig konsumenternas uppmärksamhet. Utifrån detta konstaterar vi att 
förpackningen är mer än ett funktionellt attribut, den är ett viktigt 
kommunikationsverktyg som, om den utnyttjas korrekt, kan ge stora 
fördelar i form av en ökad konkurrenskraft. Dessa grundläggande slutsatser 
tror vi kan generaliseras till de flesta produkter, oavsett typ. Dock vill vi 
inte gå längre än att generalisera till dagligvaror med en svårdifferentierad 
kärnprodukt, då de är beroende av en tilltalande förpackningsdesign. Detta 
har även tagits upp i avsnitten 2.2, vårt perspektiv, samt 3.3.3, 
generaliserbarhet, och vi hänvisar till dessa för en mer utförlig diskussion. 
 

6.1 KUNSKAPENS FRAMÅTSKRIDANDE 
 
Vi har i denna studie undersökt hur förpackningsdesignen, ur ett 
företagsperspektiv, används som ett strategiskt verktyg i konkurrens-
hänseende och kommit fram till att den är ett kommunikationsverktyg och 
används för kommunikation av kärnvärden, identitet och position. 
Förpackningsdesignens betydelse har länge negligerats och det finns, som 
en följd av detta, inte någon större teoretisk bas eller omfattande litteratur 
inom ämnet. Vi har tagit vid där andra slutat, vid dagens forskningsfront, 
med en önskan om att öka förståelsen för ämnet förpackningsdesign och 
bidra med kunskap inom området. Vårt utgångsläge medförde att studiens 
syfte är brett. Vi har därför simmat strax under ytan i detta ämne, nu får 
någon annan ta vid där vi slutar och på så sätt föra kunskapen ytterligare 
framåt.  

Figur 21. Kunskapens framåtskridande. 
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Våra förslag på vidare forskning presenteras i det följande. Vi har 
undersökt förpackningen utifrån de begrepp som återfinns i Melins modell 
(se figur 8), och funnit att den spelar en aktiv roll i dessa. Eftersom vi, som 
sagt, bara skrapat på ytan anser vi att det bör vara eftersträvansvärt att gå in 
djupare på varje del. Dessutom bör forskningen även inkludera designerns 
tankesätt. Hur illustreras exempelvis kvalitet, tradition eller passion i 
förpackningen? Den kreativa processen, som utgör en stor och komplex del 
av arbetet med förpackningsdesign, ser vi som intressant att undersöka 
närmare. En annan aspekt är att studera förpackningsdesignen ur ett 
kundperspektiv. Uppfattar kunden det som man vill förmedla med 
förpackningen? Hur går man tillväga för att identitet (företagsperspektivet) 
och image (kundperspektivet) ska överensstämma? 
 
För de företag vars produkters kärna går att differentiera på ett tydligare 
sätt än för de som inbegripits i denna studie, kanske förpackningsdesignen 
inte blir ett lika strategiskt viktigt verktyg som för våra empiriska 
undersökningsenheter. Denna fråga kan vi inte svara på utifrån denna 
studies resultat, dock antar vi att det även för dessa produkter är viktigt att 
vara särskiljande från konkurrenter samt att ”skalet” bör utnyttjas för att 
förmedla något. Även detta kan vara ett intressant ämne för vidare 
forskning, det vill säga att jämföra förpackningsdesignens roll för 
produkter med lätt- respektive svårdifferentierad kärnprodukt. 
 

”Att inte gå framåt innebär att bli efter.” 
(Kinesiskt ordspråk) 
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BILAGA 1 
INTERVJUUNDERLAG 

 
Inledning 
•  Respondentens titel, ansvarsområde. 
•  Historik om företaget och produkten. Produkten främst, framtagandet av 

den. 
•  Har ni arbetat/arbetar med design/grafisk byrå?  
 
Förpackningens utseende 
•  Varför ser förpackningen ut som den gör? 

Historian bakom namnet…… Logotypen….. Symboler…… Färg….  
Form………. 
Etikett………Andra visuella symboler på förpackningen? 

 
•  I vilken utsträckning/avseende är namnet distinkt jämfört med 

konkurrenternas?  
 
•  Om produkten redan finns i utlandet, ser förpackningen likadan ut som 

på svenska marknaden, eller justeras något?  
 
•  Hur motverkar man att förpackningen imiteras?  
 
•  Hur stor är er marknadsandel i Sverige idag?  
 
Förändring av förpackningen 
•  Har förpackningen förändrats över åren?  

 
•  Hur mycket vågar man förändra?  

 
Identitet & Kärnvärde 
•  Vilka/vilket kärnvärde vill ni kommunicera? Hur förmedlas detta på 

förpackningen? 
 
•  Vilka värden och värderingar ska synas på förpackningen? 

 
•  Vad vill ni att konsumenten ska tänka på när man kommer i kontakt 

med er förpackning? 
 

•  Vilka igenkänningssignaler finns det på förpackningen?  
 
•  Är det av vikt att förpackning och innehåll harmonierar? Hur 

fungerar/tar sig detta uttryck för er produkt? 
 
•  Hur ser ni på förpackningens roll?  
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•  Vad anser ni vara produktens identitetsbärare?  
 
•  Hur viktigt är ursprunget, dvs. geografiska och historiska rötter? 
 
•  I vilken utsträckning/avseende är förpackningen distinkt i förhållande 

till konkurrenterna? 
 
Positionering 
•  Hur tänker ni kring positionering? 

Vad har ni utgått från när positionen arbetats fram (målgrupp,              
konkurrenter, kärnvärden)? 

 
•  Anser ni att er positioneringsstrategi också nått ut till konsumenterna? 

 
•  Vad är det som gör att kunden väljer er flaska i butikshyllan? 

 
•  Vilken målgrupp vänder sig produkten till?  

Beskriv den typiska konsumenten/kunden av er produkt?  
 
•  Hur anser ni att er position visar sig/avspeglas i 

marknadskommunikationen? 
 
•  Hur behåller ni er position?  
 
Marknadskommunikation 
•  Vad används för marknadskommunikation/reklamkanaler? Varför 

dessa? 
 

•  Satsar ni mycket på marknadskommunikation?  
 
•  Hur hanterar ni marknadsföringsrestriktionerna? 
 
•  Hur används förpackningen i marknadskommunikationen?  

 
•  Är det viktigt att förpackningen syns i reklamen? 
 
•  När kommunicerar förpackningen?  
 
•  Jobbar ni med ett långsiktigt budskap eller byter ni budskap i 

kommunikationen? 
 
•  Vad utlovar kommunikationen?  
 
•  Hur framkommer det i marknadskommunikationen och förpackningen 

att produkten och budskapet är trovärdigt?  
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•  Hur kommunicerar ni produktens identitet?  
(Man kan skilja på fyra kommunikativa identiteter: visuell, tematisk,  
verbal och audiell.) 

 
•  Andra tänkbara kommunikationsstrategier är att man i reklamen ger en 

bild av användaren, hur tänker ni kring detta?  
 
•  Vilka platser säljs produkten på? Speciella restauranger, barer, affärer? 

Inriktas marknadskommunikationen olika geografiskt? 
 
•  I vilka sammanhang vill ni synas?  

 
Avrundning 
•  Vilken typ av konkurrensfördelar skapar den för er produkt? 
 
•  Kan du med en mening säga vilket syfte förpackningen har?  
 
•  Vad betyder förpackningsdesignen för er produkt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


