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Sammanfattning 

På konkurrensutsatta marknader är det inte längre nödvändigtvis kärnprodukten som är den 

avgörande faktorn för kunden i en valsituation. Det kan vara många andra faktorer som styr om 

en produkt blir köpt av kunden eller om den lämnas på butikens hylla. I denna uppsats ligger 

fokus på hur förpackningar kan användas som konkurrensmedel. Uppsatsen syfte är att skapa 

begrepp för de mekanismer som möjliggör förpackningsdesignens roll i konkurrenssituationer. 

Syftet ses som relevant då författarna har sett en saknad av teorier som kan förklara 

förpackningsdesignens vikt som konkurrensmedel.  

 

För att kunna besvara detta syfte har en undersökning genomförts som inbegripit intervjuer med 

representanter från nio leverantörer i svensk dagligvaruhandel så som Wasabröd AB, Gunnar 

Dafgård AB och Spendrups Bryggeri AB. Intervjuer med tre designbyråer har också gjorts med 

tanken att söka skapa en bred bild av ämnet. Resultatet av undersökningen är ett antal begrepp 

för de mekanismer som möjliggör förpackningsdesigns roll i konkurrenssituationer. Dessa 

begrepp berör exempelvis en förpacknings exponering, mervärde, kärnvärde och passform, varav 

det sistnämnda berör hur väl en förpackning speglar en kärnprodukts pris, kvalitet och målgrupp. 

I slutsatsen skapas även ett begrepp för vad som kan ses vara en produkt samt hur ett företags 

bakomliggande organisation och kundens nyttobedömning kan påverka förpackningsdesignens 

utformning.

 
 

 



 
 

Abstract 

In highly competitive markets it is no longer necessarily the core product that is the decisive 

factor for a customer in a choice situation. It could be a number of other factors that control if a 

product is bought by the customer or left on the shelf in the store. This thesis focuses on how 

packaging design can be used as a competitive tool. Therefore is the aim of the thesis to create 

concepts for the mechanisms that make possible the role of packaging design in competitive 

situations.  The aim is seen as relevant since the authors have discovered a lack of theories that 

can explain the importance of packaging design as a competitive tool.  

 

A research has been carried out in order to answer the thesis’ aim. The research has included nine 

interviews with representatives from suppliers  in the Swedish market for fast moving consumer 

goods as for example Wasabröd AB, Gunnar Dafgård AB and Spendrups Bryggeri AB. 

Interviews with three design agencies have also been made with the idea to create a broader 

image of the subject of the thesis. The result of the research consists of a number of concepts 

that are seen as valuable in explaining de underlying mechanisms that control the role of 

packaging design. These concepts concern the exposure of a package, added value, core value 

and fit, where the last mention touch upon how well a package design reflects the price, quality 

and target group of a core product. In the conclusion a concept is also created for what can be 

seen as the product as well as how the underlying organization and the customers’ assessment of 

benefits can affect the design of the package. 
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1. Avstamp 

Det första kapitlet i denna uppsats avser att introducera läsaren i ämnet och visa på ämnesområdets kontext samt 

studiens praktiska och teoretiska relevans. Efter en inledning om den strukturomvandling som skett i svensk 

dagligvaruhandel de senaste decennierna följer en diskussion om strukturomvandlingens konsekvenser för 

dagligvaruleverantörerna. Därefter diskuteras det teoretiska tomrum vi upptäckt gällande förpackningsdesign och 

efter detta presenteras uppsatsens syfte. Slutligen återfinns begreppsanvändning, studiens avgränsningar samt 

uppsatsens disposition. 

1.1 Strukturomvandling i svensk dagligvaruhandel 

I slutet av 1970-talet hände det något nytt i svensk dagligvaruhandel. KF (numera Coop) 

lanserade då Blåvitt, en egen produktserie som utmärktes av lägre priser. I och med detta 

utvidgades detaljisten1 KF till att även bli en leverantör2. (Alsén-Eklöf,  

1998) Denna utveckling var dock inget revolutionerande eftersom detaljister i många övriga delar 

av världen ända sedan 1950-talet så smått hade börjat producera egna varor och på det sättet 

börjat konkurrera med leverantörerna (Parker & Namwoon, 1997). För sju år sedan beräknades 

Egna Märkesvaror (EMV3) stå för cirka 15 respektive 40 procent av detaljisternas försäljning i 

USA och Storbritannien. Denna siffra har emellertid stigit och vissa forskare estimerar att inom 

ett par år kommer EMV att stå för cirka 40 procent av detaljisternas försäljning också i 

Nordamerika. (Ashley, 1998) I Sverige ser denna utveckling ut att gå åt samma håll och 

exempelvis Axfood estimerar att uppnå en EMV-andel på cirka 25 procent år 2007. 

(www.axfood.se,2006-01-04) 

  

Som en reaktion på KFs introduktion av Blåvitt lanserade ICA i slutet av 1980-talet sitt eget 

märke ICA Handlarnas (Alsén-Eklöf, 1998) och 1986 introducerades Hemköps första EMV 

(www.axfood.se, 2006-01-04). Det tog dock tid innan svenska detaljister på allvar tog till sig och 

utvecklade EMV-konceptet och först på grund av den svenska miljödebatten i början av 1990-

talet lanserade ICA de miljöanpassade varumärkena Sunda och Skona. (Alsén-Eklöf, 1998) I 

dagsläget har Coop drygt 1000 EMV (www.coop.se, 2005-11-10) i sina butiker, ICA har cirka 

1200 EMV (Holmstrand, 2005-12-22) och Axfood har cirka 1300 stycken (www.axfood.se, 2006-

01-04). 

 

                                                 
1 Se Begreppsanvändning, rubrik 1.5 
2 Se Begreppsanvändning, rubrik 1.5 
3 Se Begreppsanvändning, rubrik 1.5 
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EMV sågs förut ofta som ett billigare och sämre alternativ till leverantörernas produkter men 

detta är något som förändrats då en stor del av EMV nu har börjat profilera sig som produkter 

med lika bra kvalitet som leverantörsprodukterna4. EMV har  

därmed bytt strategisk grupp och konkurrerar nu mer direkt med leverantörernas varumärken 

(Verhoef et al., 2002). 

 

1.2 Strukturomvandlingens konsekvenser för leverantörerna 

Den strukturomvandling som skett i dagligvaruhandeln leder till att vi kan fundera över hur 

leverantörerna ska ta sig an sin nya situation. Leverantörer som tillhandahåller billiga generiska 

produkter har svårt att bygga hinder för marknadsetablering av EMV då butikskedjorna själva har 

makten över etableringen genom att de avgör vilka produkter som ska finnas i deras sortiment 

och vad priset på dessa blir för slutkund. (Parker & Namwoon, 1997) Vid prisförhandlingar 

mellan detaljist och leverantör finns därmed närvaron av det implicita hotet om de egna 

märkesvarorna som alternativ till leverantörernas (Kindwall, 2001). Det är således svårt för 

leverantörerna att stoppa utvecklingen av EMV varför de istället måste ta till andra metoder för 

att nå fortsatt framgång på marknaden. 

 

En chans leverantörerna har för att bibehålla sin lönsamhet i den ökande konkurrensen är att 

försöka öka sin marknadsandel och bli välkända och omtyckta av konsumenterna för att på så 

sätt kunna få lika stor eller större makt än detaljisterna (Hoch, 1996). Ett problem är dock att 

detaljisterna ofta kopierar leverantörernas kärnprodukter och säljer dem till ett lägre pris under 

eget namn (Konkurrensverkets rapportserie 2002:6).  
 

Då detaljisterna har stor makt över prissättningen, dels på sina egna varor men även på 

leverantörernas, blir det svårt för leverantörerna att med hjälp av ett lägre pris söka en profil på 

marknaden (Hoch, 1996). Produkternas plats i butikshyllan avgörs också helt eller delvis av 

detaljisterna och befinner sig således utanför leverantörernas direkta påverkan (Parker & 

Namwoon, 1997). Även leverantörernas möjlighet att genomföra sales promotions genom att 

exempelvis dela ut rabattkuponger och recept i butiken påverkas av detaljisternas viljor vilket 

minskar självständigheten och därmed också den påverkan leverantörerna kan ha på slutkund. 

(Anders Andersson, 2005-11-15) Leverantörerna måste därmed söka andra vägar, som inte kan 

påverkas av detaljisterna, för att uppmärksammas och köpas av kunderna.  

                                                 
4 Se Begreppsanvändning, rubrik 1.5 
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För att göra detta bedömer vi att leverantörer kan använda sig av exempelvis TV-reklam och 

annonser i tidningar eftersom detta ökar medvetenheten om varumärket vilket kan bidra till ökad 

försäljning. Förpackningar spelar dock en allt viktigare roll för bland annat marknadsföring av 

snabbrörliga konsumentprodukter. En förpackning fungerar inte endast som en behållare för 

kärnprodukten utan även som ett marknadsföringsobjekt med kommunikativa egenskaper och 

den är en möjlighet för leverantören att skapa kundlojalitet, ökad försäljning och ökad lönsamhet. 

(Ahmed et al., 2005) Detta beror på att ett företag kan förmedla positiva budskap till kunden med 

hjälp av dess förpackning (Silayoi and Speece, 2004). Om ett varumärke konkurrerar med ett 

flertal andra starka aktörer är en strategi att stjäla konsumentens uppmärksamhet genom en 

iögonfallande förpackning. Det finns således en möjlighet för leverantörerna att, via sin 

förpackning, förmedla värden till konsumenterna och därmed visa på skillnader mellan sina egna 

produkter och EMV. (Ahmed et al., 2005) 

 

1.3 Att bygga broar 

Vi har genom våra studier av förpackningsdesign upptäckt att det finns en hel del litteratur som 

fastställer att förpackningsdesign kan vara en viktig del av företagets varumärkesbyggande. Där 

diskuteras att en förpackning som förmedlar företagets och varumärkets värden till 

konsumenterna kan bidra till konsumenternas beslutsfattande att köpa produkten i fråga.  Detta 

leder i sin tur till ökade försäljningsvolymer och det kan också bidra till kundlojalitet. Det här är 

något som nämns av många författare, men sedan diskuteras inte i någon större utsträckning hur 

företag kan tänka vidare kring detta. Bortsett från denna, något knapphändiga, 

företagsekonomiska litteratur kring förpackningar, som även Vihma (1995) påpekar är otillräcklig, 

finns det dessutom en hel del litteratur kring grafisk design som behandlar hur företagen i 

praktiken kan utforma förpackningar som tilltalar människor. I denna litteratur står att läsa hur 

exempelvis färger, former och material påverkar hur individer ser på en förpackning. Vad vi 

däremot har upptäckt är att det finns mycket lite litteratur gällande steget emellan dessa två 

ytterligheter.  

 

Som teorin ser ut idag ser vi å ena sidan företaget som vill skapa en förpackning som säljer deras 

produkt och å andra sidan designbyrån, eller den kreativa aktören i det egna företaget, som ska 

utforma denna förpackning, som stående på två olika öar. Dessa båda öar är byggda på teori, men 

däremellan har vi inte upptäckt tillfredsställande sådan. Som läsare på området måste man därför 

hoppa från den ena ön till den andra, och således gissa vad som händer mellan dessa båda 
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teoriblock. Kanske lyckas man hamna på fast mark efter sitt hopp, tillfredsställd med vad man 

antagit händer där i luften. Det finns dock en stor risk för att läsaren måttar fel och hamnar i 

vattnet. Detta anser vi vara en risk för företag som vill skapa konkurrenskraftiga förpackningar 

eftersom ett magplask ner i vattnet kräver både simkunnighet och en förmåga och vilja att 

försöka på nytt. Vad vi vill göra är därför att bygga en bro där dessa två ytterligheter, de två 

öarna, kan mötas. Detta illustreras närmare i figur 1.1. 

 

 

? 
Grafisk design - Hur 

företag i praktiken kan 
utforma en 

konkurrenskraftig 
förpackning 

Förpackningsdesign kan 
vara ett viktigt 

konkurrensmedel 

 
Figur 1.1 Att bygga broar 

 

Företag har blivit medvetna om att förpackningsdesign kan vara viktig för dem samtidigt som 

designbyråer har lärt sig hur de kan utforma tilltalande förpackningar. Men vad sker däremellan?  

I litteraturen står att läsa att en god förpackningsdesign kan skapa exempelvis kundlojalitet, men 

genom vilka faktorer sker detta? Vilka underliggande omständigheter krävs för att en 

förpackningsdesign ska lyckas sälja produkten ifråga? Med andra ord är frågan vilka 

underliggande mekanismer som finns bakom förpackningsdesignens relevans och som kan bidra 

till exempelvis ökade försäljningsvolymer och kundlojalitet.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa begrepp för de mekanismer som möjliggör 

förpackningsdesignens roll i konkurrenssituationer. 
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1.5 Begreppsanvändning 

För att förtydliga för läsaren redogör vi här för den begreppsanvändning som vi i huvudsak 

använt oss av i uppsatsen. 

 

Begreppet detaljist används i uppsatsen för att beskriva någon av de tre stora aktörerna i den 

svenska dagligvaruhandeln, ICA, Coop eller Axfood. Som synonym till detaljist använder vi 

begreppet kedja. De produkter som är framtagna av och för en detaljist och endast säljs i butiker 

som är kontrollerade av detaljisten kallar vi för Egna Märkesvaror, EMV.  

 

Med leverantör avser vi en aktör i dagligvaruhandeln som producerar och marknadsför produkter 

som skall säljas av detaljister. De produkter som tas fram och marknadsförs av leverantörerna 

kallar vi för leverantörsvarumärken eller leverantörsprodukter.  

 

Begreppet mekanism spelar en central roll i vår uppsats och vi vill härmed tydliggöra den betydelse 

som vi lägger i detta koncept. Med ordet mekanism menar vi de bakomliggande krafter som finns 

bakom allt som sker då vi är av den uppfattningen att saker och ting inte sker slumpmässigt och 

utan orsak.  

 

1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vårt empiriska urval gällande leverantörer till att endast innehålla 

dagligvaruleverantörer som är verksamma inom livsmedelsområdet. Detta val har vi baserat på att 

livsmedel är generiska produkter som är lätta för konkurrenter att kopiera. Det är således svårt 

för denna typ av företag att urskilja sig från sina konkurrenter enbart med hjälp av sina 

kärnprodukter. EMV är också i många fall presenterade i livsmedelskategorier vilket också var en 

bakomliggande orsak till att sådana företag valdes. Ytterligare en avgränsning är att vi endast 

kommer att relatera leverantörernas varumärken till Coop, ICA och Axfoods EMV, då dessa tre 

är de största detaljistaktörerna på den svenska dagligvarumarknaden.  

 

Förpackningar kan ses ur flera olika vinklar och i den här uppsatsen kommer de aspekter som 

kunderna möter i livsmedelsbutiken och i hemmet att behandlas. Detta innebär att estetiska 

aspekter såväl som funktionalitet kommer att diskuteras medan logistiska faktorer och exempelvis 

ytteremballage kommer att bortses ifrån.  
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1.7 Uppsatsens utformning 

För att ge läsaren en överblick av uppsatsen utformning illustreras detta i figur 1.2. Denna 

utformning har valts ur en pedagogisk synvinkel för att läsaren successivt ska erhålla en förståelse 

för vårt ämne och hur vi angripit det.  
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Figur 1.2 Uppsatsens utformning 
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2. Forskningsstrategi 

Detta kapitel syftar till att underlätta en kritisk granskning av uppsatsen och det innehåller bland annat 

diskussioner kring vårt vetenskapliga förhållningssätt. Vi börjar med att diskutera det perspektiv som vi haft i 

studien. Sedan följer diskussioner om vår vetenskapliga ansats och den förförståelse som påverkat oss i vårt arbete. 

I kapitlet resonerar vi också kring vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt och metod för slutledning. 

 

2.1 Begreppsskapande 

Då vårt syfte är att skapa begrepp för de mekanismer som möjliggör förpackningsdesignens roll i 

konkurrenssituationer vill vi härmed diskutera hur vi ser på begreppsskapande då detta är en 

central del av uppsatsen.  

 

Vi finner språket vara ett fönster genom vilket världen kan uppfattas och till viss del också 

skapas. Genom att förändra och nyskapa begrepp för de mekanismer som möjliggör 

förpackningsdesignens roll i konkurrenssituationer går det att reducera osäkerheten gällande detta 

ämne. I denna diskussion stödjer vi oss på Berger och Luckmanns (1967) resonemang om att 

verkligheten är socialt konstruerad. Det finns således en möjlighet för individer att skapa och 

förändra sanningar och det främsta verktyget för detta är språket. Genom att sätta ord på en 

företeelse kan individens subjektiva upplevelser objektifieras och överföras till andra individer 

och därmed utvecklas den sociala verkligheten. I och med vårt begreppsskapande söker vi sätta 

ord på våra funna mekanismer och till följd därav dela med oss av detta till andra för att på så sätt 

utveckla kunskap om förpackningens roll i konkurrenssituationer.  

 

2.2 Perspektiv 

Något som kan ha avgörande betydelse för hur verkligheten uppfattas av forskaren är det 

perspektiv som denne väljer att ha i studien (Halvorsen, 1992). Därför vill vi, för att undvika 

otydligheter och missförstånd, redogöra för det perspektiv som vi använder oss av i denna 

uppsats. Vi har valt att se de mekanismer som möjliggör förpackningsdesignens roll i 

konkurrenssituationer ur leverantörernas perspektiv. Anledningen till vårt val är att vi har sett att 

dagligvaruhandelns strukturomvandling har drabbat leverantörerna av snabbrörliga 

konsumentprodukter och vi upplever förpackningsdesignen som ett av de få konkurrensmedlen 

som leverantörerna har kvar att råda över. Detta innebär med andra ord att vi inte undersöker 

hur konsumenterna ser på denna strukturomvandling eller hur de upplever leverantörernas 
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förpackningar. Vi ser heller inte studien ur detaljisternas perspektiv trots att de också tillverkar 

förpackningar till sin EMV och påverkas av rådande konkurrens.  

 

2.3 Vetenskaplig ansats 

Något förenklat finns det två huvudsakliga metoder som en forskare kan använda sig av, 

nämligen kvalitativ och kvantitativ. Ingen av dessa metoder är bättre eller sämre än den andra 

men de kan belysa ett fenomen på olika sätt. Den kvalitativa metoden, som vi använt oss av i 

denna uppsats, kännetecknas bland annat av att forskaren undersöker ett fenomen på djupet, i 

större utsträckning använder sig av ostrukterade observationer så som djupintervjuer utan fasta 

svarsalternativ eller fokusgrupper och har ett större intresse för sammanhang och strukturer 

(Holme & Solvang, 1997). Den kvalitativa metoden fokuserar i högre grad på studieobjektet 

ifråga istället för att betoning läggs på de idéer forskaren har inledningsvis (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). 

 

En fördel med den kvalitativa metoden är att den visar på en totalsituation som ger möjlighet till 

en ökad förståelse (Seymour, 1992). Denna typ av metod är dock mindre formaliserad än den 

kvantitativa och den är därmed svårare att generalisera (Holme & Solvang, 1997). Anledningen till 

varför vi valt just denna metod är att vi vill undersöka vårt valda område på djupet samt att vi tror 

att för att kunna uppfylla syftet med denna uppsats behöver vi och våra respondenter vara  fria 

och kreativa och inte för bundna av exempelvis intervjufrågor med fasta svarsalternativ.  

 

Utgångspunkten för en kvalitativ metod är den förförståelse som forskaren har om ämnet 

(Holme & Solvang, 1997). På grund av detta är vi av den åsikten att det är av största vikt att 

redogöra för vår förförståelse av förpackningsdesign (se 2.3.1) för att på så sätt ge läsaren 

möjlighet att få insikt i hur denna påverkat vårt arbete och därmed också uppsatsens resultat. Att 

i ord formulera vår förförståelse ger också oss som författare chansen att reflektera över vår egen 

kunskap och på det sättet medvetandegöra den och dess påverkan för oss själva. Som stöd för 

detta påpekar också Alvesson (2001) att det finns två centrala dimensioner i 

kunskapsutvecklingen, nämligen tolkning och reflektion. Tolkningen kräver medvetenhet om 

teorier, antaganden, betydelsen av språk och förförståelse medan reflektion ser på samhället som 

helhet och dess intellektuella och kulturella traditioner. Alvesson och Sköldberg (1994) menar 

vidare att den systematiska reflektionen i uppsatser leder till att tolkandet kan uppnå hög giltighet 

vilket i sin tur bidrar till att ge värde åt den empiriska forskningen. Då dessa två begrepp är 

centrala för en kvalitativ metod menar vi att det är viktigt att vidare diskutera dessa och vårt 
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förhållningssätt till dem. Detta gör vi i (2.3.2 och 2.3.3) med målet att bland annat visa hur dessa 

kan ha påverkat vår uppsats och dess resultat.  

 

2.3.1 Förförståelse 

En persons förförståelse utgörs av de erfarenheter som personen tillskansat sig genom 

utbildning, arbete och livet i allmänhet. Dessa erfarenheter är subjektiva och omöjliga för 

individen i fråga att lösgöra sig från då de präglar dennes person. Det är således osannolikt att 

forskaren ska klara av att lösgöra sig från sin förförståelse och därmed kommer denna att påverka 

studien. (Holme och Solvang, 1997)  

 

Vår teoretiska förförståelse bottnar i de strategi- och marknadsföringskurser som vi läst vid 

universitetet. Dessa kurser har bidragit till att vi erhållit grundläggande kunskaper i 

marknadsföring och strategi, där vi kommit i kontakt med ett flertal rådande teorier inom vardera 

område. Som konsumenter har vi även sett framväxten av EMV och märkt hur dessa har 

påverkat vårt eget och vår omgivnings köpbeteende. Tillsammans med ett allmänt intresse för 

dagligvaruhandeln har detta lett till att vi har följt diskussioner om EMVs betydelse för 

leverantörer och detaljister. Emellertid har vår största kunskap om förpackningar inhämtats från 

vår kandidatuppsats, Det är utsidan som räknas – En studie om konsumenternas upplevelser av 

förpackningsdesignen på marknaden för indiska livsmedel i Sverige (Kikas & Persson, 2005), som 

behandlar konsumenters syn på förpackningsdesign i dagligvaruhandeln. Vi vill dock påpeka att 

denna uppsats var fokuserad kring en marknadsundersökning där konsumenters syn på tre 

varumärkens förpackningar undersöktes. Uppsatsen var därför av en helt annan karaktär och 

bestod följaktligen av en helt annan teoriapparat där relativt lite nu överlappar med vår nya 

undersökning. Vi hävdar därför att vi nu undersöker en annan sida av förpackningsdesign, 

nämligen leverantörernas, och att denna skiljer sig åt från konsumenternas. Detta beror på att de 

tankar, funderingar och handlingar som leverantörer eventuellt tar i beaktande när det gäller 

förpackningsdesign är andra än de som kunden har när denne tar ett köpbeslut i butiken. Med 

andra ord menar vi att det går att se förpackningsdesign ur flera vinklar som kan skilja sig åt och 

att vi i de två skilda uppsatserna tar upp två olika perspektiv.  

 

2.3.2 Tolkning  

Tolkning innebär att mening på ett begripligt sätt ges till ett fenomen. Forskarens förförståelse 

spelar här en viktig roll då den påverkar tolkningsprocessen. Denna process är oupphörlig och 
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nödvändig för att individen inte ska överväldigas av den stora mängd stimuli som denne utsätts 

för varje dag. Tolkningsprocessen har fyra faser, där individen först uppmärksammar ett ämne 

som innan tolkningen verkar tvetydigt. Därefter skapas en bild av ämnet för att förtydliga och 

skapa förståelse. I den tredje fasen gör individen en ytlig tolkning av fenomenet där en begränsad 

begriplighet skapas. Slutligen utforskas denna mening, alternativt påvisas en mer originell mening 

som utvecklar den tidigare uppfattningen. (Alvesson, 2001) Tolkning är något som vi ständigt 

återkommer till i uppsatsarbetet då vi under processens gång stöter på ny information som 

behövs sättas i sammanhang. Framförallt är tolkning för oss ett viktigt redskap då vi analyserar de 

svar som vi erhöll vid genomförandet av våra intervjuer. Dessutom ser vi ett genomgående behov 

av tolkning i hela uppsatsen då exempelvis teorier som skrivits utan tanke på förpackningsdesign 

måste anpassas till nya sammanhang. 

  

En tolkningsprocess kan bestå av flera delar då tolkning sker både av delar av studien och av 

helheten. Dessa tolkningar har en ömsesidig påverkan och bildar tillsammans den slutgiltiga 

tolkningen. (Karlsson, 1995) Uppsatsen bygger på tolkningar i flera steg och vi anser det möjligt 

att identifiera tre olika tolkningsaktörer. Primärt tolkade vi genom vår förförståelse den teori vi 

läste in och sedan skapade vi intervjufrågor angående vårt undersökningsområde. Därefter 

tolkade respondenterna våra frågor under intervjun och utifrån denna tolkning gav de sina svar. 

Den efterföljande tolkningen skedde återigen av oss då vi sammanställde och tolkade intervjuerna 

och relevanta teorier. Viktigt att påpeka är att även i detta fall skedde ett flertal tolkningar 

parallellt och växelvis då vi tolkade frågor, svar och teorier. I denna process var vi färgade av de 

intryck vi fick vid genomförandet av intervjun samt av vår förförståelse. Vår tolkning påverkades 

även av personer som stod oss nära i vår kreativa uppsatsprocess. Dessa identifierar vi som vår 

handledare och våra opponentgrupper. Den slutliga tolkningen sker av läsaren då denne får 

intryck av uppsatsen som tolkas med hjälp av dennes förförståelse.  

 

2.3.3 Reflektion 

Reflektion berör det sätt på vilket vi tänker, ifrågasätter, prövar och systematiserar de gjorda 

tolkningarna och de insikter dessa kan leda till. Grundtanken med ett reflektionsmässigt 

förhållningssätt är att denna kan förstärka och fördjupa tidigare kunnande, tänkande och 

begreppsanvändande. Att reflektera kan bidra till skapandet av nya perspektiv, breddande av 

aspekter, behärskande av nya begrepp och problematisering. Reflektion kan ses som tolkning av 

tolkningar på grund av att man genom att reflektera närmare studerar sina egna tidigare gjorda 

tolkningar. (Alvesson, 2001) Vi ser reflektion som en viktig del i arbetsprocessen med denna 
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uppsats då det bland annat är vår förmåga att reflektera över studerad teori och insamlad data 

som gör det möjligt för oss att i våra slutsatser komma med ett bidrag till ämnesområdet och 

skapa begrepp för de mekanismer som möjliggör förpackningsdesignens roll i 

konkurrenssituationer. Dessutom spelar reflektion en stor roll då vi, i linje med vår abduktiva 

slutledningsmetod (se rubrik 2.5), bearbetar informationen som samlas in under vår första 

intervjuomgång och därmed i stor utsträckning påverkar andra omgångens empirinsamling.  

 

För att kunna reflektera på ett bra sätt krävs det att forskaren har ett öppet sinne och inte 

favoriserar vissa teorier. Det är viktigt att ha en kritisk syn, både på tolkningen och på den 

referensram som ligger bakom denna. (Alvesson, 2001) Genom hela uppsatsen söker vi ha ett 

kritiskt förhållningssätt. Öppenhet har varit viktigt för oss i utformandet av uppsatsen då vi 

genomgripande redovisar våra tillvägagångssätt. Detta förväntar vi oss bidra till att läsaren själv 

kan reflektera över styrkor, svagheter och alternativa lösningar för uppsatsen.  

 

2.4 Kritisk realism 

Då vårt syfte är att skapa begrepp för de mekanismer som möjliggör förpackningsdesignens roll i 

konkurrenssituationer har vi genomgående i denna uppsats låtit oss inspireras av den kritiska 

realismen och därmed är det relevant att här diskutera vad vi ser som de centrala aspekterna i 

denna vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Viktigt att påpeka än en gång är dock att vi endast låter 

oss inspireras av denna utgångspunkt och vi gör inga anspråk på att vara renläriga.  

  

Inom kritisk realism utgår forskaren från att det finns en verklighet som kan göras till föremål för 

analys och syftet med vetenskapen är att komma så nära denna verklighet som möjligt 

(Danermark et al., 1997). Viktigt att påpeka är dock att verklighetens ses som något differentierat 

och föränderligt och som människor har kunskap om i form av teorier och föreställningar om 

världen. Forskaren har därmed möjlighet att förändra denna kunskap genom forskning. (Seldén, 

2005) Inom samhällsvetenskapen menas det att det aldrig är möjligt att finna en objektiv bild av 

verkligheten då denna är socialt konstruerad, emellertid går det att finna utsagor som speglar 

verkligheten mer eller mindre sanningslikt. Forskare bör söka tolka och förstå innebörder och 

meningar som handlingar och händelser har samt skapa begrepp som leder till att en djupare 

förståelse nås vilket möjliggör skapandet av mer abstrakta förklaringar. (Danermark et al., 1997; 

Seldén, 2005) Detta sammankopplar vi med synsättet i den kritiska realismen som påvisar att 

saker och ting inte sker slumpmässigt och utan orsak. Det finns således krafter bakom alla 
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handlingar och vetenskapens uppgift är att finna de mekanismer, den så kallade kausala kraften, 

som genererar dessa händelser. (Danermark et al., 1997)  

 

Inom den kritiska realismen kan tre domäner av verkligheten identifieras, nämligen verklighetens 

domän, den faktiska domänen och empirins domän. I verklighetens domän finns bakomliggande 

krafter som genererar händelser, de så kallade mekanismerna. De producerade faktiska 

händelserna hamnar de i faktiskas domän och när dessa händelser erfars hamnar de i empirins 

domän och blir således empiriska faktum. (Seldén, 2005) Forskare bör söka gå från det empiriska 

domän som kan uppfattas av människans sinnen till verklighetens domän. (Danermark et al., 

1997) Vi gör detta genom att först studera empirins domän genom de intervjuer som vi utfört.  

Dessa intervjuer utgör sedan utgångspunkten då vi söker se bortom det mest uppenbara för att 

finna de mekanismer som återfinns i verklighetens domän.  

 

I tolkandet av den empiriska verkligheten kan det uppstå svårigheter för forskaren då denna är 

mycket komplex och heterogen. Sociala händelser sker ofta på grund av samverkan mellan olika 

mekanismer och det är svårt att isolera de enskilda mekanismerna utan forskaren blir tvungen att 

arbeta under öppna villkor och se de generativa mekanismerna, det vill säga de mekanismer som 

genererar de händelser som vi erfar i empirins domän, i samverkan med andra mekanismer. 

Forskaren måste därmed söka reducera den komplicerade empiriska verkligheten och då isolera 

relevanta faktorer. (Danermark et al., 1997) 

 

2.5 Metod för slutledning 

Som vi redan påpekat ger det enskilda, konkreta och observerbara uttryck för mekanismer som 

inte är direkt observerbara. För att finna mekanismerna måste forskaren undersöka och tolka de 

konkreta företeelserna och söka finna idéer om relationerna mellan dessa. De enskilda 

företeelserna kan te sig olika från fall till fall men utifrån dessa kan forskaren finna samband som 

är generella och grundläggande. För att upptäcka och dra slutsatser om de allmänna sambanden 

utifrån empirisk fakta krävs speciella tankeoperationer vilka ingår i slutledningen abduktion. 

Denna form av slutledning handlar ofta om nybeskrivningar, det vill säga rekontextualisering. 

(Taylor et al., 2002) 

 

Abduktion innebär att forskaren går från en föreställning om det undersökta fenomenet till en 

annorlunda och förhoppningsvis mer utvecklad föreställning om detta (Taylor et al., 2002). De 

mekanismer som forskaren upptäcker ger fördjupad kunskap om företeelser men nya studier av 
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enskilda fall är sedan nödvändiga för att kunna pröva, utveckla och modifiera teorier. (Danermark 

et al., 1997) Vi började vår undersökning relativt förutsättningslöst genom att läsa artiklar och 

rapporter om dagligvaruhandeln samt att intervjua Anders Andersson som arbetat med 

försäljning i levarantörsföretag i över 30 år. Genom dessa inhämtade tankar och åsikter om 

dagligvaruhandelns strukturomvandling fick vi en bild av att leverantörerna måste vara aktiva för 

att nå fortsatt framgång på marknaden. Ett av de möjliga sätt som vi såg att detta kunde göras på 

var att arbeta mer aktivt med produkternas förpackningsdesigner. När vi fått detta klart för oss 

läste vi teorier om förpackningsdesign och därefter gick vi vidare till att intervjua ett antal 

leverantörer och designbyråer för att få oss en bild av hur dessa aktörer tänker kring 

förpackningsdesign. Utifrån den information vi erhöll i intervjuerna upptäckte vi ett antal 

mekanismer som vi såg som möjliggörande av förpackningsdesignens roll i 

konkurrenssituationer. Vi sökte därefter teorier kring dessa aspekter och fann att en del av detta 

inte behandlats i den företagsekonomiska litteraturen varför vi fick söka oss till annan litteratur 

såsom exempelvis konstvetenskap och sociologi. Utifrån denna teori fick vi en djupare förståelse 

för de upptäckta mekanismerna. Emellertid ville vi utveckla våra tankar kring detta och 

genomförde därför ytterligare ett antal intervjuer med leverantörer och designbyråer. Då dessa 

var genomförda kunde vi skapa begrepp för de mekanismer som möjliggör 

förpackningsdesignens roll i konkurrenssituationer.    

 

Styrkan i denna slutledningsmetod är att den tillskriver händelser innebörd i relation till ett större 

sammanhang. Vi vill emellertid påpeka att metoden har begränsningar då det inte finns några 

fastställda kriterier för hur man kan avgöra en definitiv giltighet i slutledningarna. (Danermark et 

al., 1997) 
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3. Forskningsdesign 

I detta kapitel beskrivs hur vår arbetsprocess har gått till i praktiken. Detta för att underlätta en kritisk 

granskning av studiens tillförlitlighet och för att läsaren tydligt ska förstå vad vi gjort och anledningen till varför 

vår forskning utformats på valt sätt.  

 

Forskaren kan använda sig av kvalitativa intervjuer för att finna fördolda och symboliska aspekter 

av det undersökta ämnet (Kvale, 1997). Detta var av intresse för oss eftersom vi ville tränga 

bakom det mest uppenbara när det gäller förpackningsdesign, nämligen de färdiga 

förpackningarna som vi själva kan se när vi är i butiker. Bakgrunden till valet att utföra kvalitativa 

intervjuer var således att vi ville komma åt åsikter och känslor hos de personer vi valt ut och 

därmed lyckas finna de mekanismer som möjliggör förpackningsdesignens roll i 

konkurrenssituationer. Detta tror vi inte att vi hade kunnat uppnå med någon annan metod då 

exempelvis en enkätundersökning förmodligen hade givit oss alltför ytliga svar och en 

observationsstudie inte hade givit oss de bakomliggande tankarna kring varför de observerade 

individerna handlade som de gjorde. Som tidigare förklarats valde vi att genomföra intervjuer i 

två omgångar vilket gjorde det möjligt för oss att, efter den första omgången, omtolka våra 

tidigare föreställningar och finna ny insikt om vårt studieområde.  

 

Den kvalitativa intervjuns största styrka är att den genom tolkning och sökande efter mening kan 

tränga in i den intervjuades livsvärld och därmed låta intervjuaren ta del av världen såsom 

respondenten upplever den (Kvale, 1997). Emellertid är vi medvetna om att det är individer som 

arbetar i företag som vi har intervjuat, inte själva företagen. Detta leder till att vi har erhållit 

respondenternas personliga uppfattningar om förpackningsdesign, alternativt vad personerna 

upplever att deras företag står för i förhållande till detta ämne, och därmed har vi inte fångat alla 

tankar och åsikter inom företaget. Vi upplever emellertid inte att detta har påverkat vår studie 

negativt då det faktiskt är de personer som vi har intervjuat som arbetar med förpackningsdesign 

på företagen. Vi är således av den uppfattningen att deras personliga åsikter återspeglas i 

företagets arbete och därmed finner vi våra respondenter vara högst relevanta för studien.  

 

Intervju som samtalsform kännetecknas av att intervjuaren och den som intervjuas möts i ett 

speciellt syfte. Intervjuaren styr samtalet och för det framåt genom att ställa frågor, medan 

respondenten besvarar dessa. (Seymour, 1992) De intervjuer vi genomförde var av samtalande 

karaktär där respondenterna fick tala relativt fritt om hur de ser på förpackningsdesignens roll 
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som konkurrensmedel. Denna typ av intervju valdes då vi ville fånga respondenternas tankar, 

åsikter och känslor, vilket vi tror lättare kan framkomma i denna typ av intervju än i intervjuer 

med snävare frågor. (Bjerke, 2003 i Gustavsson, 2003) Emellertid var inte intervjuerna helt 

ostrukturerade utan vi följde en intervjumall för att vara säkra på att få svar på det vi sökte (se 

bilagorna 1 och 2).  

 

3.1 Val av respondenter 

Då vi var tvungna att begränsa antalet medverkande respondenter i studien var det viktigt att vi 

gjorde en avvägning mellan vad som var önskvärt och vad som var praktiskt möjligt för just vår 

uppsats (Lundahl & Skärvad, 1999). Emellertid är urvalet av respondenter en avgörande del av 

undersökningen (Holme & Solvang, 1997) varför vi sökt finna ett så adekvat urval som möjligt. 

 

Antalet nödvändiga intervjupersoner kan skifta beroende på undersökningens syfte. Att utföra ett 

för litet antal intervjuer leder till att det blir omöjligt att generalisera resultaten medan ett för stort 

antal intervjuer innebär svårigheter att göra mer ingående tolkningar. Även forskarens tillgängliga 

resurser är av vikt vid beslutet om hur många personer som ska intervjuas. (Kvale, 1997) Vi valde 

att utföra tolv stycken intervjuer med personer som är verksamma hos leverantörsföretag och 

designbyråer. Detta har vi kommit fram till är ett rimligt och tillfredsställande antal intervjuer då 

de har gett oss möjligheten att höra flera personers åsikter, från två olika branscher, rörande 

förpackningsdesign. Att respondenter är verksamma i olika branscher och på olika stora företag 

var viktigt för oss då vi ville belysa fenomenet från olika håll för att på så sätt söka skapa oss en 

förståelse av helheten gällande förpackningsdesign. Vi upplever att designbyråer besitter stor 

kunskap om själva förpackningsdesignen och kan se till andra saker än leverantörerna som i en 

mer konkurrensutsatt position. På detta sätt stipulerar vi att vi erhållit en djupare och mer 

fullständiga uppfattning om vårt studerade fenomen samtidigt som vi har getts en möjlighet att 

studera denna ur olika synvinklar. Efter att ha genomfört alla intervjuer upplever vi även att vår 

empirinsamling nått en hög mättnadsnivå då den sista intervjun tillförde väldigt lite nytt utan 

istället upprepade vad tidigare respondenter redan sagt. Vi uppfattar därmed att storleken på vårt 

urval är tillräckligt för att kunna bidra till uppfyllandet av uppsatsens syfte. 

 

Vi använde oss av ett kvalitativt, icke slumpmässigt, urval av respondenter vilket innebär att vi 

valde respondenter som vi trodde kunde svara på det som undersökningen avsåg (Patton, 2002). 

Våra intervjuer var vad Holme och Solvang (1997) refererar till som respondentintervjuer då 

intervjupersonerna själva är delaktiga i det undersökta fenomenet. Vi valde att intervjua 
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nyckelpersoner på företag som vi förmodar arbetar aktivt med förpackningsdesign. Dessa företag 

är alla verksamma på den svenska marknaden och vi antar därmed att produktcheferna, 

varumärkescheferna och marknadscheferna som intervjuades har stor insikt gällande händelser på 

marknaden och respektive företags förpackningsdesign. Genom att använda oss av denna typ av 

urval är vi dock medvetna om att de företag som representeras och de personer som var 

tillgängliga för intervju påverkades av en mängd faktorer. En sådan faktor kan exempelvis vara 

företagets kundtjänst som, när vi ringde och frågade vem vi kunde prata med rörande 

förpackningsdesign, kopplade oss till den person som receptionisten ansåg kunde vara oss 

behjälplig. Vem vi kom i kontakt med påverkades således av receptionistens tolkning av vår 

förfrågan och även av dennes förförståelse av sina kollegor. En annan faktor kan vara det 

personliga intresset som olika produktchefer har för vårt valda uppsatsämne och detta kan 

därmed ha lett till att de tackat ja till att bli intervjuade alternativt till att de avböjt att medverka. 

Då vi märkt ett stort positivt intresse från våra respondenter tror vi att produktchefer med denna 

inställning haft en större tendens till att vilja delge sina åsikter och erfarenheter om det givna 

ämnet. Detta föranleder oss att fundera på om andra produktchefer, som eventuellt avböjt att 

medverka på grund av mer negativa inställningar, kan ha haft en annan syn på saken och därmed 

kunnat bidra till att ge denna uppsats en annan riktning. 

 

Nedan redovisas de personer som intervjuats för denna uppsats i intervjuomgång ett och två.  

Urval Intervjuomgång 1 

Typ av företag Företag Person Syfte med intervjun Typ av intervju 

Leverantörsföretag Företag Alfa Anders Andersson, 

försäljningschef 

Erhålla leverantörs syn på 

dagligvaruhandelns 

strukturomvandling 

Personlig intervju 

Leverantörsföretag Cerealia  Malin Carlson, 

produktchef 

Erhålla leverantörs syn på 

förpackningsdesign 

Mailintervju 

 

Leverantörsföretag Företag Beta Bertil Bertilsson, 

produktchef 

Erhålla leverantörs syn på 

förpackningsdesign 

Personlig intervju 

Leverantörsföretag Wasa Bröd Henrik Åström, 

Brand Manager 

Erhålla leverantörs syn på 

förpackningsdesign 

Personlig intervju 

Designbyrå Identity Works Anette Brolin Berg, 

Account Director 

Erhålla designbyrås syn på 

förpackningsdesign 

Personlig intervju 

Designbyrå No Picnic Liselotte Tingvall, 

Creative Director 

Erhålla designbyrås syn på 

förpackningsdesign 

Personlig intervju 
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Urval Intervjuomgång 2 

Typ av företag Företag Person Syfte med intervjun Typ av intervju 

Leverantörsföretag Gunnar 

Dafgård 

Ola Larsson, 

produktgruppchef 

Erhålla leverantörs syn på 

förpackningsdesign 

Telefonintervju 

Leverantörsföretag Skånemejerier Urban Fasth, 

produktgruppchef 

Erhålla leverantörs syn på 

förpackningsdesign 

Telefonintervju 

Leverantörsföretag Pågen Georg Kittel, 

varumärkeschef 

Erhålla leverantörs syn på 

förpackningsdesign 

Telefonintervju 

Leverantörsföretag Spendrups Carina Harler, 

marknadschef 

Erhålla leverantörs syn på 

förpackningsdesign 

Telefonintervju 

Leverantörsföretag Stockmos Helen Zakrisson, 

produkt- och 

marknadsansvarig 

Erhålla leverantörs syn på 

förpackningsdesign 

Telefonintervju 

Designbyrå Paragon Pac 

Design 

Åsa Trulsson, VD 

och projektledare 

Erhålla designbyrås syn på 

förpackningsdesign 

Telefonintervju 

 

3.2 Anonymitet 

Två respondenter informerade från början att deras medverkan i uppsatsen skedde under 

förutsättning att de fick vara helt anonyma. Detta då tankar kring förpackningsdesign och 

upplevelser av dagligvaruhandelns strukturomvandling kan upplevas som något känsliga ämnen 

att diskutera öppet. Vår kommentar till detta är att vår studie inte förlorar i trovärdighet på grund 

av att vissa personer, företag och varumärken undanhållits läsaren. Snarare kan trovärdigheten 

öka då respondenterna eventuellt vågat prata mer öppet och utan hämningar än vad som kunnat 

vara fallet om de inte fått vara anonyma. Ytterligare en faktor som gör att anonymiteten inte har 

en negativ påverkan är det faktum att studiens syfte inte är att beskriva vissa specifika företags 

arbete med förpackningsdesign. De företag som hålls anonyma i undersökningen har getts de 

fiktiva namnen Alfa och Beta och de intervjuade personerna på dessa företag har getts namnen 

Anders Andersson och Bertil Bertilsson.   

 

3.3 Planering av intervjuerna 

Den allra första intervjun som behandlade dagligvaruhandelns strukturomvandling skedde helt 

förutsättningslöst och respondenten fick med egna ord berätta dennes syn på saken utan att vi 

ställde några förutbestämda frågor. Innan de första intervjuerna om förpackningsdesign 

sammanställde vi intervjumanualer där det ingick frågor vars mening var att sammanlänka syftet 

 18



Forskningsdesign 
 
med det praktiska och teoretiska problem som vi identifierat. Eftersom vi intervjuat personer i 

flera branscher förändrade vi intervjufrågorna något för att de skulle passa in i respondentens 

specifika bransch. Medvetet skapades frågor som var öppna till sin karaktär vilket vi hoppades 

skulle leda till att respondenten skulle känna en frihet i sina svar. Detta leder till att 

respondenternas åsikter, synpunkter och känslor rörande ämnena som intervjun behandlar 

kommer fram. (Seymour, 1992) Dock är vi medvetna om att människors beteenden kan 

förändras i en intervjusituation och att vissa människor är bättre på än andra att, på kort tid, tänka 

snabbt och formulera ett kompetent svar på en eventuellt komplicerad fråga. Vi uppfattade dock 

inte att någon av våra respondenter var tveksamma i sina svar men vi håller oss ändå öppna för 

tanken att svaren kan ha varierat något om situationen varit en annan.  

 

Gällande den andra intervjuomgången behöll vi de frågor vi haft i den första omgången men 

dessa kompletterades med ett antal nya frågor (se bilaga 2). 

 

Efter det att respondenterna förklarat sig villiga att medverka i vår studie skickades, via e-post, 

intervjufrågorna till dem. Detta gjorde vi av den anledning att vi tror att en respondents svar kan 

bli mer genomtänkta och ha en högre kvalitet om denne fått tänka igenom dem först. 

Möjligheten att få spontana svar skulle dock kunna minska av detta men det är inte något som vi 

upplever att vi märkt mycket av då våra respondenter, i varierande utsträckning, varit mycket 

öppna i sina svar. 

 

3.4 Intervjutillfället 

För datainsamlingen till denna uppsats har vi använt oss av tre olika typer av intervjuer. Dels har 

vi, där vi ansåg det tidsmässigt genomförbart, använt oss av personliga intervjuer och dels av 

telefonintervjuer samt en intervju via e-post. De personliga intervjuerna ägde rum på 

respondenternas respektive arbetsplats. Vid intervjutillfället var vi båda närvarande. En av oss 

hade en mer aktiv roll och ställde frågorna medan den andre var mer passiv och antecknade 

svaren. Emellertid hade båda möjlighet att ställa följdfrågor när vi kände att det behövdes. Vi 

själva försökte bete oss så lika som möjligt vid varje intervjutillfälle för att på så sätt söka undvika 

att påverka respondenternas svar. De personliga intervjuerna spelades också in på band och detta 

tillvägagångssätt använde vi oss av då vi ville få en möjlighet att kunna gå igenom intervjuerna 

flera gånger och fånga exakt vad respondenterna talade om för att kunna tolka dessa svar. En 

nackdel med inspelningen är dock att den kan verka hämmande på respondenterna (Bryman, 

2002). Detta problem försökte vi lösa genom att förklara för respondenterna varför bandspelaren 
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användes och därefter fick vi deras godkännande att använda den. Vid intervjuerna var alla 

respondenter mycket öppna och pratsamma och de förlorade således inte kvalitet på grund av att 

intervjuerna spelades in. 

 

På grund av tidsbrist från både vår och företagens sidor genomfördes ett antal intervjuer via 

telefon i ett så kallat trepartssamtal. Vid dessa tillfällen togs noggranna anteckningar då det inte 

fanns möjlighet att göra bandinspelningar. Vad forskaren måste vara medveten om är att vissa 

aspekter av ett samtal, såsom kroppsspråk, inte går att uppfatta vid en telefonintervju. Å andra 

sidan finns det även positiva aspekter av telefonintervjuer då det kan hända att respondenter 

vågar öppna sig mer än vad de hade gjort vid ett personligt möte. (Bjerke, 2003 i Gustavsson, 

2003) Vi har dock inte upplevt några kvalitetsskillnader mellan telefonintervjuerna och de 

personliga intervjuerna och anser inte att detta har givit en kvalitativ skillnad på vår uppsats. 

 

En intervju gjordes också via e-post och vi är medvetna om att denna typ av intervju är 

opersonlig och vi går miste om olika aspekter som exempelvis tonfall och kroppsspråk. Då 

möjlighet till följdfrågor saknades fick vi också anta att vi uppfattat personen på rätt sätt. Detta 

avhjälpte vi emellertid genom att efter sammanställningen låta respondenten läsa igenom denna 

och klargöra sina synpunkter. Vad vi såg som positivt med denna typ av intervju var att 

respondenten hade stor möjlighet att tänka igenom sina svar och formulera sig på ett för denne 

passande sätt.  

 

Intervjun som genomfördes via e-post bestod av fasta frågor medan de personliga intervjuerna 

och telefonintervjuerna var semistrukturerade då vi hade satt upp frågor som vi ville ha svar på 

men vi höll oss inte strikt till dessa utan lät samtalet fortlöpa när vi ansåg att respondenten talade 

om frågor som var av intresse för oss. Detta ledde till att alla intervjuer inte behandlade exakt 

samma aspekter av förpackningsdesign som konkurrensmedel men de gav alla en bild av hur 

respondenten upplever detta ämne. (Bjerke, 2003 i Gustavsson, 2003) Vi ansåg det viktigt att 

genomföra intervjuerna på detta sätt då vi inte utger oss för vara experter på området och att det 

därmed inte heller ligger i vår kapacitet att skapa intervjufrågor som täcker alla tänkbara aspekter 

av vårt valda ämnesområde. Semistrukturerade frågor gav oss och även respondenten möjligheten 

att på ett mer uttömmande sätt diskutera ämnet och på så sätt kunde vi skapa oss en bild av hur 

respondenten tänker kring detta. Sådana typer av frågor kan enligt vår åsikt också ge 

respondenten större möjlighet att reflektera över problemet och svaren kan därmed bli av en 

djupare karaktär än vad som annars skulle vara möjligt att uppnå.  
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Vidare ansträngde vi oss vid intervjutillfällena att, så som Seymour (1992) stipulerar, använda oss 

av ett så enkelt och korrekt språk som möjligt för att på så sätt undvika missförstånd. Likaså var 

vi också noga med att undvika att ställa ledande frågor som kunnat påverka respondenternas svar 

(Kvale, 1997). Att missförstånd helt undvikits kan däremot vara svårt att säga då vi som 

intervjuare aldrig till fullo kan vara införstådda med vad respondenten uppfattat och lagt för 

betydelse i våra frågor. 

 

De tolv intervjuerna varade mellan 40 och 75 minuter. Vi urskiljer att det finns flera anledningar 

till varför intervjuerna varierade så mycket i längd trots att samtliga fick samma frågor ställda till 

sig. En är den är den naturliga olikhet som finns mellan olika individer, vissa är bra på att prata 

mycket och länge, andra är det inte. Vissa respondenter hade också en tendens att upprepa sig 

och att göra långa utläggningar om ämnen som inte nödvändigtvis var relevanta för denna 

uppsats syfte.  

 

3.5 Bearbeting 

Rörande de personliga intervjuerna transkriberades dessa i sin helhet från bandinspelningen till 

skriftlig form för att på så sätt underlätta vår framtida arbetsprocess. Då vi inte haft praktisk 

möjlighet att spela in våra telefonintervjuer skrevs dessa ut direkt efter genomförandet. Samtliga 

intervjuer skickades sedan ut till respektive respondent för att denne skulle kunna läsa igenom sin 

intervju och därmed se att vi tolkat denne rätt. Respondenten hade då möjlighet att komma med 

tillägg och förändringar till sin intervju. Samtliga respondenter utnyttjade denna möjlighet.  

 

I uppsatsen redovisas en sammanfattning av intervjuerna. Detta har gjorts med tanke på att vi 

ville presentera en helhet för läsaren. Vi menar också att det även finns en pedagogisk poäng i att 

göra en sådan framställning då de tolv intervjuerna utgör så mycket text att det kan vara svårt för 

läsaren att tillgodogöra sig allt. En risk med sådan framställning ser vi dock kan vara att viktiga 

aspekter faller bort och att åsikter redovisas tagna ur sitt sammanhang. För att ge läsaren en 

möjlighet att se intervjuerna i sin helhet följer dessa med som en bilaga till uppsatsen. 

 

3.6 Metodreflektion 

En forskare vill inte endast visa på resultat utan även ha en bra och hög kvalitet på den 

genomförda forskningen. En kvalitetskontroll kan vara att forskarens text blir granskad av 
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jämlikar. Med detta drar vi gärna paralleller till den granskning av opponentgrupper och 

handledare som denna uppsats gått igenom under processens gång. Emellertid uppfattar vi inte 

att denna kvalitetskontroll är tillräcklig utan tänker i denna del också avvika något från vad som 

stipuleras i den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som vi inspireras av och diskutera olika 

kvalitetsaspekter av vår uppsats. (Niiniluoto, 2002) Detta ser vi som betydelsefullt då den 

empiriska delen i denna uppsats helt bygger på kvalitativa intervjuer och att det därför är mycket 

vikigt att reflektera över de eventuella faktorer som kan ha påverkat respondenterna och deras 

svar.  

3.6.1 Noggrannhet  

En undersöknings reliabilitet bestäms av hur noggrant den genomförs och på vilket sätt den 

framtagna informationen behandlas (Holme & Solvang, 1995). Då vi gjort en kvalitativ studie 

med intervjuer kan det vara svårare att uppfylla reliabilitetskravet i och med att de olika 

intervjusituationerna sett något annorlunda ut. Med stöd av Brymans (2002) diskussion om att 

det i kvalitativa studier är svårare att uppfylla reliabilitetskriteriet då faktorer i den sociala 

kontexten kan påverka intervjuresultaten väljer vi att benämnda denna diskussion studiens 

noggrannhet istället för studiens reliabilitet. Genom hela uppsatsprocessen har vi sökt att på ett 

öppet och förbehållslöst sätt påvisat vad vi gjort, hur vi gjort det och de bakomliggande motiv till 

varför vi gjort det. Vi har även ansträngt oss att vara självkritiska och tagit upp de för- och 

nackdelar som vi urskiljt i vår metod.  

 

Ödman (2004 i Gustavsson, 2004) menar att kvaliteten i uppsatsen kan säkras genom 

noggrannhet. En kritik som vi här kan rikta till oss själva är att det finns en viss inkonsekvens i 

tillvägagångssättet av vår insamling av data. Intervjuerna har varit personliga, utförts via telefon 

samt via e-post. Detta innebär olika förutsättningar och vi är medvetna om att detta kan ha 

påverkat studien. Emellertid uppfattar vi att vi har erhållit likartade svar vid alla typer av 

intervjuer vilket vi menar kan tala för att de olika förutsättningarna inte i har påverkat 

respondenterna i någon stor utsträckning. Likaså har respondenterna själva haft möjlighet att 

godkänna sina intervjuer och på så sätt menar vi att kvaliteten kunnat bevaras. 

 

Vi är även medvetna om att vårt sätt att använda semistrukturerade frågor i våra intervjuer kan ha 

bidragit till skapandet av än större olikheter våra intervjuer emellan och på grund av detta 

eventuellt minskat vår noggrannhet då vi inte lade lika stor tonvikt på samtliga frågor vid alla 

intervjuer. Fördelarna med denna typ av frågor, som diskuterats tidigare, tycker vi dock överväger 
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nackdelarna vilka möjligen kan överkommas genom kännedom om riskerna med denna metod 

samt av en noggrannhet i transkriberingen av materialet.   

3.6.2 Relevans 

Det är viktigt att det insamlade materialet kan användas för det ändamål som det var menat för 

och på så sätt komma med ett bidrag till studien (Holme & Solvang, 1995). Vi har i samband med 

våra intervjuer utformat våra intervjufrågor med uppsatsens syfte i ständig åtanke. Detta 

föranleder oss att tro att vi lyckats samla in relevant material och att vi undersökt det som vi ville 

undersöka samt att detta material kan användas för att uppfylla uppsatsens syfte.  I denna 

undersökning har vi gjort det medvetna valet att lägga en betoning på relevansen, utan att därför 

ignorera vikten av noggrannhet, då vi ansett det viktigt att exempelvis låta intervjupersonerna 

prata relativt fritt med våra frågor som utgångspunkt. Vi är dock medvetna om begränsningen i 

detta då andra respondenter eventuellt skulle kunna besvara våra frågor helt annorlunda.  

 

3.6.3 Generaliserbarhet 

Det framförs ofta att en svaghet med kvalitativa studier är att de inte kan generaliseras och att det 

endast är statistiska studier som kan uttala sig om sannolikheten att något inte uppkommit av en 

slump. Emellertid kan ett perspektiv som tar hänsyn till mönster och tendenser som är 

gemensamma för flera fenomen med fördel utvidgas och tillämpas på andra liknande fenomen 

inom samma sfär. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Generalisering kräver därmed inte kvantitativa 

metoder utan även kvalitativa studier kan uppnå generaliserbarhet. Generalisering kan då ses som 

de grundläggande mekanismer som forskaren finner och som kan gälla för även andra företag 

som verkar under samma omständigheter. (Danermark et al., 1997) Det kan därmed finnas en 

poäng i att diskutera den grad av generalisering som forskaren tror sig kunna göra (Allwood, 

2004).  Med detta menas i vårt fall att vi kan utvidga våra skapade begrepp till att gälla 

förpackningsdesign för alla snabbrörliga konsumentprodukter och även vissa typer av 

sällanköpsvaror, exempelvis parfym, och inte enbart till de studerade leverantörernas 

förpackningsdesign. Vi vill emellertid inte stanna där utan hävdar också att vissa av våra skapade 

begrepp kan generaliseras till i princip allt som designas då vi sökt skapa begrepp av en generell 

karaktär med applicerbara möjligheter.  
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3.7 Källkritik 

Rörande vår referenslitteratur har vi sökt använda oss av författare som är etablerade inom sina 

respektive områden och refererade till varandra. Detta bidrar till att vi själva finner dessa vara 

trovärdiga vilket för oss är en nödvändighet för att vi ska kunna berättiga dess användande i 

denna uppsats. De vetenskapliga artiklar som används har också ett tillförlitligt innehåll då de är 

vetenskapligt granskade. 

 

Då delar av teorierna är skrivna utan förpackningsdesign eller marknadsföring i åtanke är vi 

medvetna om att det finns en risk för att delar tagna ur sitt sammanhang och som har applicerats 

på vårt ämne kan ha vridits och kommit något ifrån sin ursprungliga mening. Vi har emellertid 

sökt vara noggranna i dessa fall men trots detta är vi medvetna om att vår användning av källorna 

är en produkt av vår tolkning.  
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4. Förpackningsdesignens ramverk 

I detta kapitel presenterar vi olika författares sätt att se på förpackningsdesign. Vi introducerar även teorier och 

begrepp från andra områden som vi ser som användbara i diskussioner om förpackningsdesign. Här presenteras 

inledningsvis vår definition av begreppet förpackning och vilken roll den kan ha som konkurrensmedel. Sedan 

följer ett resonemang kring hur förpackningsdesignens olika aspekter och funktioner kan användas. Slutligen 

berörs förpackningsdesignen ur en organisatorisk vinkel. 

 

Teorier kring design och dess funktion har i många studier blivit negligerade till förmån för 

tekniska och ergonomiska aspekter av densamma (Vihma, 1995). I detta kapitel kommer därför 

teorier om förpackningsdesignens funktion att presenteras och diskuteras tillsammans med 

teorier inom flera andra ämnesområden. Anledningen till varför vi, liksom Vazquez (2003), anser 

att inte endast renodlade företagsekonomiska teorier är relevanta för diskussioner om 

förpackningsdesign är att vi anser att förpackningsdesign, så som den används av företag, har sina 

rötter i psykologi, sociologi och teknik såväl som i marknadsföring. Precis som Mattsson (2004) 

menar vi också att det finns en nära relation mellan den kulturella sfären och den kommersiella 

och ekonomiska sfären varför steget från företagsekonomiska teorier till exempelvis 

konstvetenskap inte ter sig alltför långt i vårt fall. Det är med detta i åtanke som vi valt ut vilka 

teorier vi vill använda oss av i besvarandet av uppsatsens syfte. För att underlätta för läsaren att 

förstå våra resonemang kring dessa ämnesområden söker vi emellertid genomgående i detta 

kapitel påvisa hur valda teorier, som i många fall skrivits utan förpackningsdesign i åtanke, kan 

kopplas till förpackningsdesign och därmed bidra till ämnets utveckling.  

 

4.1 Förpackning i butik 

Vi ser det som något nödvändigt att i början av detta kapitel tydligt visa hur vi ser en förpackning 

och vad denna har för relation till andra faktorer. Dessa diskussioner söker ge läsaren en 

förståelse för hur bland annat ordet förpackning används i denna uppsats. 
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4.1.1 Definition av förpackning 

Den definition av förpackning som vi använder i denna uppsats är det som kunden ser när denne 

ser den ouppackade produkten i butikshyllan eller i hemmet. Med andra ord menar vi med 

förpackning alla de visuella attribut som en kund eller konsument uppfattar då denne tittar på en 

förpackning, så som exempelvis form, etikett, bilder och färgsättning. Vi nöjer oss dock inte med 

detta utan vi vill i begreppet förpackning även lägga till de värden som konsumenterna uppfattar 

när de ser förpackningen. Detta illustreras mer utförligt i figur 4.1 nedan.   

 

Företagets värderingar 

etikett 

 
Figur 4.1 Definition av förpackning (med inspiration från Kikas & Persson, 2005) 

 

4.1.2 Förpackning och varumärke 

Det kan i många fall vara svårt för kunder och konsumenter att särkoppla förpackningen från 

varumärket. När individer ser logotyperna på förpackningarna, där varumärkesnamnet står, får de 

associationer till varumärket. Dessa associationer är till stor del baserade på tidigare erfarenheter 

gällande varumärket och inte på själva förpackningarna i sig. Detta leder till att konsumenterna 

ser förpackningarna genom ett ”varumärkesfilter” som ständigt är närvarande och påverkar deras 

  
 
  

logotyp förpackning: 
form 
storlek 
färg 
material 
 

Vad förpackningen 
förmedlar till 

konsumenterna 
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tankar och åsikter om förpackningarna vilket illustreras i figur 4.2 nedan. När förpackningarna 

står i butikshyllan eller hemma hos konsumenterna är varumärket ständigt närvarande, då 

logotyperna avslöjar dessa. Därmed kan inte varumärket särskiljas från förpackningen utan att 

dessa hänger ihop och har en ömsesidig påverkan vilket leder till att den förstnämnda blir en del 

av den sistnämnda. (Kikas & Persson, 2005) 

 

 
Figur 4.2 Varumärkesfilter (Med inspiration från Kikas & Persson, 2005) 

 

4.1.3 Valsituationer 

På en konkurrensutsatt marknad med flera produkter i samma kategori utsätts kunderna för 

valsituationer då de står inför ett köp. Då dessa val ligger till grund för köpet av en viss produkt 

finner vi det relevant att diskutera hur mänskligt handlande i valsituationer kan gå till.  

 

Inom samhällsvetenskapen förklarar man ofta mänskligt handlande utifrån inre determinanter 

vilket innebär att individens subjektiva motiv är viktiga att ta i beaktande.  Människan har således 

en förmåga att handla utefter sina egna intentioner. (Adelbratt, 2004) Detta kan sammankopplas 

med rational choice theory vilken fokuserar på hur individer försöker agera utefter sina 

preferenser. Människor ses därmed som rationella varelser som vill maximera sin nytta. (Abell, 

1991) Individer gör därmed val som de tror kommer att leda till störst personlig tillfredsställelse 

(Heath, 1976). I valsituationer utvärderar individerna de olika alternativen som står till buds 

vartefter det bästa alternativet väljs. Emellertid är det endast om individens preferenser är stabila 

över tiden som ett agerande efter dessa kan ses som rationellt. Individen måste också välja det 

alternativ som denne ser som optimalt i förhållande till situationen. Dessutom ska individen, för 

att ta ett rationellt beslut, ha ansträngt sig för att söka efter den information som ligger till grund 

för dennes beslut. (Skog, 1997)  

Varumärkesfilter 

Konsument Förpackning 
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4.2 Förpackningsdesignens marknadsföringsfunktion 

”Förpackningens uppgift är att sälja. Sälja genom att leda. Leda varan från producenten, till konsumenten, och 

leda konsumenten till varan, direkt och utan omvägar, klart och distinkt. Sälja genom att underlätta. Underlätta 

hanteringen, distributionen, reklamen, urvalet. God design är inte bara estetik, det är också ekonomi. God design 

är inte bara kul, det är blodigt allvar.”                       Eksell (1999:9) 

 

Förpackningsdesign kan användas i ett flertal syften. Nedan kommer vi närmare att klargöra hur 

förpackningsdesignen kan verka som varumärkesbyggare, som ett filter varigenom kärnprodukten 

uppfattas samt hur förpackningen kan differentiera en produkt. 

 

4.2.1 Förpackningsdesign som varumärkesbyggare 

En utgångspunkt i detta sammanhang är att företag kan bygga starka varumärken för att öka sina 

konkurrensfördelar och därmed uppnå önskvärda positioner på marknaden (Dick et al., 1996). 

För att skapa ett starkt varumärke räcker det dock inte med en bra produkt utan även estetiska, 

emotionella och identitetsförstärkande värden måste till. Detta kallas enligt Stenström (2000) för 

intryckskonkurrens vilket innebär att förpackningens synlighet i butik kan skapa ett sken kring 

produkten och därmed få kunderna att välja den. Skenet, eller det som Björkman (1998) kallar för 

aura, är ett föremål eller en individs skimmer, dess utstrålning. Författaren diskuterar också om 

aura i termer av varseblivning och som ett hölje som är knutet till produktens unika karaktär. 

Estetiken kan genom sin utstrålning på detta sätt öka konkurrensfördelarna och skapa starka 

varumärken vilket leder till ökad kundlojalitet och möjligheter att synas samt att ta ut högre priser 

(Schmitt och Simonson, 1997). Förpackningen ligger därmed, enligt Eksell (1999) i topp som 

konkurrensmedel och försäljningsfaktor.  

 

Den grafiska profilen är bärare av varumärkesidentiteten och den visuella kommunikationen 

spelar således en mycket viktig roll i byggandet av varumärken. En framgångsrik design kan 

stärka varumärket och föra fram dess identitet. (Fredlund, 2005) Alla starka varumärken bygger 

på tydliga identiteter och kvalitativ design kan därmed bidra till maximal framgång för varumärket 

då den kan lyfta fram och skapa företagets identitet och profil (Eksell, 1999). En distinkt design 

har emellertid inget egenvärde utan den är endast ett sätt att förmedla identitet, löften och 

värderingar (Fredlund, 2005).  
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4.2.2 Förpackningsdesign som filter för kärnprodukten 

Stenström (2000) drar diskussionen om estetisering till sin spets genom att påstå att 

samhällsutvecklingen har lett till att det är svårt för människan att se bakom det mest uppenbara 

och tränga igenom ytan då media och tekniken har lett till att vi endast kan förstå verkligheten 

som ett estetiskt fenomen. Denna tanke kopplar vi till det Kant (2003) påpekar gällande att det 

mellan varje människa och yttervärlden finns ett filter som gör att världen aldrig kan upplevas 

som den är utan endast tolkas. Resonemanget har paralleller till hur direkta och indirekta faktorer 

påverkar kundens köpprocess. Då direkta faktorer, så som exempelvis ett livsmedels smak och 

konsistens, ofta inte är tillgängliga vid köpet blir det de indirekta faktorerna som blir avgörande 

för valet av produkt. Två av dessa indirekta faktorer är varumärke och förpackning och dessa kan 

följaktligen ha stor påverkan när kunden processar produkternas potentiella köpmöjligheter. 

(Vazquez et al., 2003) Estetiska förpackningsattribut kan därmed utgöra ett slags surrogat för mer 

reella värden då tillfredsställande indirekta faktorer måste förmedlas för att kunna påvisa de 

direkta faktorernas fördelar (Dick et al., 1996).  

 

En av förpackningarnas uppgifter är att sänka kundens psykologiska försvar så att denne blir 

mottaglig för de signaler som företaget vill sända ut gällande sin produkt. Förpackningen behöver 

därmed inte endast vara förskönande utan den ska även bidra till att skapa de rätta psykologiska 

förhållandena som underlättar kundernas köpbeslut. En förpackning ska således förmedla att 

kärnprodukten är värd att köpa så att kunden väljer att inhandla produkten ifråga. (Vazquez et al., 

2003)  

 

4.2.3 Förpackningsdesign som medel för differentiering 

Design kan identifiera och differentiera en produkt och ger därmed produkten en tydlig identitet 

och synliggör skillnaden mellan denna och konkurrerande produkter. Designen bidrar således till 

en visuell identitet vilken kan bidra till en ökad konkurrenskraft hos produkten. (Svengren, 1995) 

Idag är design ett vedertaget konkurrensmedel i affärssammanhang, särskilt i mycket 

konkurrensutsatta branscher (Vazquez et al., 2003). Där kan designen bidra till positiva 

konsumentupplevelser som speglar företagets eller varumärkets personlighet (Schmitt och 

Simonson, 1997).  

 

Produktens visuella identitet kan diskuteras på både en konkret och en abstrakt nivå. Den 

konkreta nivån består av hur produkten ser ut, exempelvis att den är identifierbar, unik, 
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kontinuerlig och går att känna igen. Den abstrakta nivån består av de mentala och emotionella 

faktorer som produkten genererar. Detta kan vara exempelvis företagets affärsidé, karaktär, 

värderingar, tillhörighet och ursprung. Produkten med sin förpackning är det mest betydelsefulla 

elementet när det gäller att skapa en visuell identitet. (Svengren, 1995) Vi ställer oss något kritiska 

till detta men menar att det kan stämma för vissa produkter i vissa sammanhang men inte för alla.  

 

Denna tanke kan relateras till idén om att när en individ, eller i detta sammanhang en 

förpackning, konfronteras med andra individer finns det i regel ett eller annat skäl för denne att 

styra sitt handlande så att ett önskvärt intryck överförs till de andra (Goffman, 1959). I många 

konstnärliga uppsättningar finns det emellertid inte något centrum utan publiken tvingas välja 

vartåt de ska rikta sin uppmärksamhet eftersom de inte kan titta på allt på en gång (Stenström, 

2000). Detta menar vi även gälla förpackningens roll i butikshyllan då denna måste ge ett än 

starkare uttryck eftersom en kund som tittar på hyllan inte har möjlighet att urskilja varje enskild 

förpackning på en gång utan sveper endast med blicken över hyllan i jakten på den produkt som 

söks.  

 

4.3 Förpackningen som estetiskt fenomen 

Stenström (2000) argumenterar att konstens position i samhället håller på att förändrats från att 

ha varit en separat sfär till att bli mer integrerad i samhället. Detta bidrar till ett estetiserat 

samhälle där gränserna för vad som är konst och inte konst håller på att luckras upp. Konsten 

och företagen flyttar allt närmre varandra och konstens autonoma och exklusiva stämpel har 

därmed till viss del tvättas bort. Estetiken kan således användas av företag ur en kapitalistisk 

synvinkel och detta, tillsammans med Stenströms (2000) resonemang om att människor har en 

längtan efter skönhet, leder till att marknadsföring får ett allt större spelrum. På samma sätt som 

konstverk blir varor och uppskattas som sådana leder konsumtionssamhället till att en produkt 

blir konst och att bruksvärdet därmed till viss del ersätts av paketering och reklam. 

Förtingligandet av konst slutar med då med estetisering av varan. (Mattsson, 2004)  

 

Estetik kan beskrivas som bestående av tre dimensioner. Den första behandlar själva objektet 

som estetiken är bunden till, den andra behandlar de estetiska aspekter som objektet tillskansats, 

exempelvis skönhet eller dynamism. Den tredje dimensionen behandlar de attityder, perceptioner 

och upplevelser som den estetiska stimulansen utlöser hos människan, det vill säga den estetiska 

upplevelsen. Dessa tre dimensioner är i många fall intimt relaterade till varandra. Konsten har 

därmed till uppgift att väcka känslor hos människor. De känslor som människorna känner 
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kommer emellertid inte enbart från själva konstverket utan från de minnen som personerna 

associerar med konstverket. (Levinson, 2003) Detta vill vi applicera på förpackningars utseende 

på så sätt att en förpackning kan ses som ett konstverk. Förpackningens utseende kan väcka 

minnen hos en person som tidigare provat produkten eller en produkt med liknande förpackning 

och förpackningen blir då inte enbart en produkts fasad utan den kan väcka kundens känslor till 

liv. Denna diskussion leder in oss på det sätt på vilket Aristoteles delar in världen i kategorierna 

episteme, techne och phronesis där episteme står för kunskapsteori och techne för teknologi. För 

phronesis finns emellertid ingen direktöversättning men begreppet innefattar värden och den 

faktiska verkligheten, människor och deras handlingar. Phronesis är ett brett visdomsbegrepp 

som kan innefatta praktiska resonemang, fantasi, empati och perception. (Jönsson & Anderberg, 

1999) Sedermera vill vi koppla in resonemanget om att estetiken inte bara tar fatt i det rationella 

och logiska utan även i det intuitiva, känslomässiga och övertygande vilket talar till hela 

människan (Stenström, 2000). 

 

Emellertid bör förpackningens utseende inte endast bli ett tomt skal, något som kan förbindas 

med Kants (2003) tanke om att något kan ha ”en själ”, som en motsatts till att vara ytlig och att 

genom detta göra något levande istället för rent materialistiskt. Fredlund (2005) påpekar vidare att 

design förut handlade mycket om estetik och det var då viktigare att något var välgjort än att det 

var kommersiellt och verkligen kommunicerade de värderingar som företaget står för. Idag, 

fortsätter Fredlund (2005), menas att design istället är kommunikation och det är bara de 

starkaste och tydligaste som överlever. Förpackningar behöver således inte alltid vara estetiskt 

tilltalande, det viktigaste är att de är tydliga i sin kommunikation till konsumenterna.   

 

4.4 Förpackning som funktionellt fenomen 

Konsumenter lägger olika betydelse vid en förpacknings olika funktionella och estetiska aspekter 

vilket kan utnyttjas inom förpackningsdesign (Snelders et al., 1993). Emellertid är funktionalitet 

ett komplext ord som inte enbart behöver innefatta användbarhet utan även säljbarhet (Mattsson, 

2004). Emellertid gör Snelders et al. (1993) gällande att en förpacknings funktionella attribut är 

mindre subjektiva än estetiska attribut och att det därmed är enklare att påvisa dess påverkan på 

konsumenten.  

 

Tre aspekter av en förpacknings funktionalitet kan identifieras. Den första fyller ett logistiskt 

ändamål där förpackningen skyddar produkten och underlättar transporten. Den andra 

funktionen berör förpackningens marknadsföringsmässiga ändamål och dess förmåga att 
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förmedla speciella värden till konsumenten och dra uppmärksamhet till produkten. Gällande 

detta stipuleras att när konsumenten väl befinner sig i butiken är förpackningen en av de vikigaste 

faktorerna som avgör vad konsumenten väljer att köpa och förpackningen blir därmed ett viktigt 

strategisk redskap för särskiljning från konkurrerande produkter. (Prendergrast och Pitt, 1996) 

Förpackningen kan också beskrivas som företagets tysta säljare som ska representera företaget 

och dess värden i butikshyllan (Vazquez et al., 2003). Den tredje förpackningsfunktionen kan 

relateras till både marknadsföring och logistik då förpackningen kan ses som något som 

underlättar handhavandet av produkten både gällande dess användning och dess förvaring 

(Prendergrast & Pitt, 1996). 

 

Cheng (2005, i Fredlund, 2005) går så långt som att säga att varumärken tidigare betonade 

emotionella aspekter, men då detta skapade en iver att tillföra varumärken alltför starka 

emotionella egenskaper som produkterna hade svårt att leva upp till har själva produkten återigen 

hamnat i allt större fokus. I och med detta har förpackningen fått en mer framträdande roll och 

genom denna kan företag vara tydliga med vad de verkligen erbjuder. Design är då ett sätt att 

stärka, framhäva och utveckla företagets kärnvärden, inte att vara en skönhetsupplevelse.  

 

4.5 Påverkande faktorer 

Förpackningen är, enligt Cheng (2005 i Fredlund, 2005), verksam i två olika faser. Den första 

fasen är köpsituationen där förpackningen ska motivera kunderna till köp genom att vara synlig 

och bidra till förtroende och attraktion. När köpet väl är genomfört infaller den andra fasen då 

förpackningen bör bjuda konsumenten på en bonusupplevelse som leder till en mer positiv 

produktupplevelse. I detta ögonblick vill konsumenten gärna bli bortskämd, överraskad och 

imponerad. Det som konsumenten upplever i efterköpssituationen kan generera starka känslor 

och dessa tar personen ofta med sig till nästa köptillfälle och sprider det också till sina vänner. 

Det gäller således att efterköpssituationen alstrar positiva känslor hos konsumenten då dessa kan 

skapa goda relationer mellan företagets produkter och konsumenterna medan negativa känslor 

kan bidra till ett dåligt rykte för företaget och därmed en försämrad konkurrenskraft.  

 

4.5.1 Förpackningen som förmedlare av värden och budskap 

Vid skapandet av en väl fungerande förpackningsdesign kan utgångspunkten ligga i företagets 

kärnvärden (Fredlund, 2005). Detta beror på att det är av vikt att en produkts förpackning 

avspeglar de värden som företaget och varumärket vill förmedla och därmed blir all 
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kommunikation mellan produkten och konsumenten konsekvent (Fitch, 1991). Förpackningen 

kan därför återspegla och förstärka de övriga budskap som företaget söker kommunicera till 

konsumenterna eftersom en dålig koordination mellan dessa kan skapa konflikt i innebörden 

vilket ökar risken för att det strategiska budskapet förloras och att varumärket skadas. (Vazquez 

et al., 2003) Något som emellertid är viktigt att ha i åtanke är att det avsända först blir avsänt när 

det blivit mottaget. Om det avsända inte tas emot blir det avsända en dödfödd handling. Asplund 

(1987) Detta innebär att en förpackning inte sänder ut några värden om kunden inte lyckas 

uppfatta dem. Även Kant (2003) påpekar åskådarens del av, och förutsättning för, en upplevelse 

då han stipulerar att det viktiga inte är vad denne ser utan effekten ett objekt har på åskådaren. I 

och med detta menar han att en upplevelse är subjektiv då mottagandet inte nödvändigtvis säger 

något om objektet.  

 

Dagens människor söker raka och tydliga svar och individer vill inte ägna sig åt många och långa 

associationer för att komma fram till vad de söker utan de vill snabbt se vad som är viktigt 

Stenström (2000). En stor del av företagets kommunikation sker via förpackningen och att denna 

är vital när det gäller att synas i butik och tala till konsumenter. God förpackningsdesign är 

således en design som på ett tydligt sätt kommunicerar med sin målgrupp och i och med det 

verkställer sitt kommersiella uppdrag till fullo. (Fredlund, 2005)  

 

Om förpackningen inte förmedlar några värden och budskap till kunderna finns en risk för att 

den uppfattas som socialt responslös. Social responsivitet innebär enligt Asplund (1987), att två 

eller flera individer, i detta fall en förpackning och en kund, tar notis om varandra och den ena 

partens beteende är ett gensvar på den andres beteende. Detta innebär att förpackningens 

lockande signaler leder till en respons hos konsumenten som köper förpackningen. När den ena 

individen ser den andra erkänner denne den andra personen och bekräftar dennes existens. 

Förpackningen talar då till kunden och erbjuder sig till denne. Kunden uppmärksammar då den 

talande förpackningen och bekräftar dess existens genom att välja den. Det finns således en 

ömsesidighet i den sociala responsiviteten. Om denna ömsesidighet inte finns, det vill säga att det 

bara är den ena personen som ensidig bekräftar den andre och inte vice versa visas en asocial 

responslöshet. Denna asociala responslöshet drabbar båda individerna då den person som inte 

bekräftar den andra inte heller ger denne tillåtelse att bekräfta denne själv. Samma resonemang 

menar vi är tillämpbart på förpackningar då en förpackning, på samma sätt som en individ, 

förmedlar uttryck. 
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Den asociala responslösheten kan också ta sig uttryck i asocial pratsamhet. Detta innebär att den 

sociala responsiviteten istället blir starkt uppdriven. Den som är asocialt pratsam pratar inte med 

sin motpart utan istället med sig själv. Medan personen talar försöker denne att förhindra att 

samtalspartnern kommer med ett inlägg om något. När motparten trots allt får chans att säga 

något lyssnar den asocialt pratsamme inte på vad som sägs. Motparten blir således behandlad som 

om denne inte fanns. Detta leder till att motparten kan känna sig som ett tomt skal. (Asplund, 

1987) Precis som i tidigare diskussioner menar vi att förpackningen kan ses som en individ. 

4.5.2 Fokusering på målgrupp 

Innan energi läggs på att grafiskt utforma en förpackning måste önskad respons från 

konsumenterna klargöras (Milton, 1991). Genom att välja att se en förpackning som ett konstverk 

går det att relatera till Stenströms (2000) resonemang som utmynnar i att konstverk är komplexa 

och svåra att kommunicera. Att konst kan vara svårtkommunicerat skulle då kunna bero på att 

vad individen upplever som attraktivt, så som stipuleras av Kant (2003), inte är knutet till vare sig 

dennes kunskap eller förnuft utan helt beror på individens omdöme. Detta leder till att 

människor kan uppleva dem på olika sätt vilket bidrar till att konsten är mycket 

svårkommunicerad ur ett marknadsföringsperspektiv. Vidare kan detta kopplas till Laimer Molins 

(2003, i Spolander & Burman, 2003) teori om att det ligger en skillnad i att se något och att tolka 

och förstå vad man egentligen ser. Att se är en subjektiv upplevelse och varje människas 

upplevelse av ett konstverk är individuellt. Detsamma anser vi gälla för förpackningar. Emellertid 

är det enligt Svengren (1995) omöjligt för ett företag att ”diktera” hur konsumenter ska tolka en 

produkt. Istället handlar det om att designen ska indikera vissa tolkningsmöjligheter. Design kan 

följaktligen användas för att individualisera produkter och lyfta fram konsumenter och deras 

relationer till dessa produkter och designen bidrar därmed till att produkten blir mer 

målgruppsanpassad.  

 

Rörande vad som egentligen är konst räcker det enligt konstvärldsmodellen med att 

medlemmarna inom denna själva definierar sitt arbete som konst. Vissa anser dock att detta inte 

räcker utan hänsyn måste också tas till de samhälleliga och kulturella omständigheter för att 

kunna bedöma vad en konstvärld är. (Björkman, 1998) När det gäller förpackningar anser vi det 

inte vara tillräckligt att medlemmarna själva definierar sitt arbete utan att det istället är kunderna 

som beslutar vad det är de gör och hur lyckat det är. Detta kan kopplas samman med Fredlunds 

(2005) påpekande att det, när en förpackningsdesign ska utarbetas, är viktigt att utgå från den 

målgrupp som produkten rikta sig mot. Att besluta vilken målgrupp produkten riktar sig mot är 

därmed en förutsättning för att skapa en passande förpackningsdesign.  
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I konkurrenssituationer måste produkterbjudandet och de mervärden detta ger konsumenten 

tydliggöras. Utan att lyfta fram dessa mervärden är det exempelvis svårt för kunderna att förstå 

varför ett högre pris än konkurrerande produkters skulle vara befogat. Förpackningen blir då 

viktig i det hänseende att det är på denna som företaget kan kommunicera sina mervärden, vad 

produkten innehåller och hur den har framställts. Genom att kommunicera detta tydligt på 

förpackningarna kan företaget få kunderna att förstå varför de ska betala mer för just denna 

produkt. (Cheng, 2005 i Fredlund, 2005) 

4.5.3 Varumärkets övriga förpackningar 

En av de stora skillnaderna mellan företag som tillhandahåller en enda produktkategori och 

företag som tillhandahåller produkter i en mängd olika kategorier är att de företag med endast en 

produktkategori kan fokusera mer på denna än vad andra företag kan göra på varje enskild 

produktkategori. Om företaget har flera produktkategorier kan en sammanhängande design visa 

att dessa hänger ihop och varumärket får då en enhetlig bild utåt mot konsumenterna. 

Kontinuiteten bör behållas men samtidigt kunna vara föränderlig när detta krävs. (Fredlund, 

2005) Företaget ökar sina chanser att nå konsumenterna på ett effektivt sätt (Schmitt och 

Simonson, 1997). En avvägning måste emellertid göras mellan standardiseringar av företagets alla 

förpackningar för att uppnå skaleffekter och differentiering av förpackningarna för att locka 

konsumenter och därmed öka efterfrågan på produkterna. (Olsson & Györei, 2002) 

 

4.5.4 Konkurrerande förpackningar 

Att erbjuda sina konsumenter starka och minnesvärda upplevelser är ett sätt att skapa mervärde. 

Företaget kan därmed ses som en scen, medarbetarna ses som aktörer och kunderna är publiken. 

(Stenström, 2000) Vi ser däremot, i detta sammanhang, butiken som en scen, förpackningen som 

aktör och konsumenterna som publik. Detta kan sedan kopplas samman med Goffmans (1959) 

teorier om sociala inrättningar där han bland annat stipulerar att om en aktör ska lyckas bli sedd 

bland andra aktörer måste denne skapa en dramatisk effekt som stämmer in på publikens 

stereotypa föreställningar.  

 

När en ny aktör kommer in på scenen måste denne anpassa sig till de redan väletablerade 

fasaderna som finns på scenen (Goffman, 1959). Med andra ord måste, i detta sammanhang, en 

ny förpackning i viss mån rätta sig efter de förpackningsstandarder som redan finns. Stenström 

(2000) menar vidare att aktörerna på scenen ofta innehar en dubbelriktad strävan mellan att vara 
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både individ och en del av ett sammanhang. Detta vill vi sammankoppla med de funderingar vi 

har gällande förpackningens förmåga att sticka ut samtidigt som den måste passa in. Också detta 

beror på att kunderna ska uppmärksamma förpackningen. En förpackning som sticker ut för 

mycket från rådande standard kan förbises av kunderna då de exempelvis inte uppfattar att 

förpackningen hör till den produktgrupp de söker. Om den förpackning som sticker ut alltför 

mycket från den givna standarden trots allt uppmärksammas av kunderna finns emellertid en risk 

för att den ska uppfattas som alltför konstig och därmed inte bli vald. Det uppstår således en 

balansgång där förpackningen måste vara tillräckligt ”normal” för att kunderna ska se den 

överhuvudtaget, samtidigt som de måste sticka ut för att fånga kundernas uppmärksamhet och bli 

den produkt som de väljer att köpa. (Kikas & Persson, 2005) 

 

4.6 Förpackning som innovation 

Innovation innebär en förmåga att se framåt, att vara nyfiken och att vara villig att se problem 

från olika håll för att på så sätt finna nya lösningar (Kuczmarski, 1996). Vidare handlar innovation 

om en process där ny kunskap skapas tillämpas. I innovationsprocessen skapas således ny 

kunskap som sedan praktiseras i verkligheten. (Gurteen, 1998)  

 

Produktinnovation kan ses som ett av de mest självklara sätten för företag att generera vinster. 

Detta är mycket viktigt om företaget vill växa på lång sikt eftersom ständig innovation leder till 

konkurrensfördelar. Emellertid är inte endast produktinnovation av betydelse utan även 

marknadsinnovation, det vill säga förmågan att identifiera och penetrera nya marknader, är av 

vikt för företagets fortsatta överlevnad. (Johne, 1999) Innovation gällande förpackningar kan 

exempelvis vara att öka eller minska storleken på dessa så att de passar större eller mindre 

hushåll. Förpackningsinnovationen blir allt viktigare som skapare av mervärde men kan också 

komma att bidra till att förpackningarna kommer att få kortare livslängd. (Cheng, 2005 i 

Fredlund, 2005) 

 

Innovativa produkter och förpackningar bör utgå från konsumenternas behov. Anledningen till 

att det är viktigt att låta innovationsprocessen utgå från konsumenternas behov är att det är 

konsumenterna som i slutändan bestämmer om företaget har lyckats med sin produkt eller inte. 

(Kuczmarski, 1996) 
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4.7 Organisatorisk påverkan 

Ett företags produkter kan ge uttryck för de värderingar och föreställningar som finns hos dem 

som beslutar om dess artefakter. Genom att integrera design som en funktion i företaget kan 

detta utgöra en strategisk resurs för att finna konkurrensfördelar. (Svengren, 1995) Genom en 

integrerad designpolicy kan en koherent marknadsföringsstrategi uppnås vilket kan bidra till 

konkurrensfördelar i och med att standarder för design skapas och att designtänkandet 

centraliseras och integreras i hela organisationen (Topalian, 1994). Detta påpekar även Eksell 

(1999) som menar att skapandet av god design är en av företagsledningens viktigaste funktioner 

och den bör således ha en central roll i arbetet med att skapa företagets ansikte utåt.  

 

För att uppnå en säljande design måste företagsledningen planera och sedan låta arbetet 

genomsyra ett flertal funktioner i företaget (Eksell, 1999). En integrerad designpolicy bör skapas 

och resurser bör förmedlas mellan företagens grenar på ett sådant sätt som skapar gynnsamma 

förutsättningar för uppfyllelse av långsiktiga designmål (Cooper och Press, 1995). Detta kan 

uppnås genom så kallad concurrent engineering, vilket innebär att samarbete sker mellan olika 

discipliner och funktioner i företaget för att genom detta integrera processer i 

produktutvecklingen. Produktutveckling bör därmed inte ses som en isolerad process utan den 

bör genomsyra hela företaget. (Jarvis, 1999) Designen kan involveras som ett första steg i 

produktutvecklingen och designers såväl som produktionsledare, kvalitetskontrollanter och 

slutkonsumenter bör vara delaktiga i arbetet. Detta kräver att företaget lyckas skapa 

multidisciplinära grupper inom företaget som kan arbeta med produktutveckling samtidigt som 

företaget kan förbättra sin kommunikation med slutkonsumenterna. Fördelar finns därmed om 

designen är en integrerad del hos ett stort antal medarbetare i företaget och den bör följa hela 

produktutvecklingskedjan för att inte sluta som ren kosmetik utan funktion. (Ranky, 1994)  

 

4.8 Teorisammanfat ning t

I detta kapitel har ett flertal teorier inom förpackningsdesignens område tagits upp. Genom detta 

har vi sett att förpackningar kan ha ett flertal funktioner och olika saker påverkar hur 

förpackningar kan och bör utformas. Förpackningsdesignen är ett konkurrensmedel som kan 

verka som varumärkesbyggare, filter för kärnprodukten och som ett medel för differentiering. 

Förpackningen kan också ses som ett estetiskt eller funktionellt fenomen. Förpackningens 

utformning påverkas av ett flertal faktorer, bland annat vilka värden den ska förmedla, vilken 

 37



Förpackningsdesignens ramverk 
 
målgrupp den vänder sig till och hur konkurrerande förpackningar ser ut. Även innovation och 

företagsorganisationen har betydelse för förpackningsdesignen.  

 

I teorikapitlet har vi medvetet följt den struktur som framgår i figur 4.3. Denna struktur utgår 

från skapandet av en definition, något som vi ser mycket väsentligt för kommande diskussioner. 

Sedan söker vi bryta ned och djupare gå in på vad vi identifierar är förpackningsdesignens olika 

delar och användningsområden. Dessa delas, i ett pedagogiskt syfte, upp i ett antal underrubriker 

men är inte inbördes rangordnade då vi ser dem som delar av en helhet som alla är lika viktiga i 

olika situationer.  

 

 
Figur 4.3 Strukturell utformning av förpackningsdesignens ramverk

Förpackning i butik 

Förpackningsdesignens 
marknadsföringsfunktion 

Förpackning som estetiskt fenomen 

Förpackning som funktionellt 
fenomen 

Påverkande faktorer 

Förpackning som innovation 

Organisatorisk påverkan 
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5. Strukturomvandling i svensk dagligvaruhandel  

I detta kapitel följer en redogörelse av den kontext i vilken vi placerar vår uppsats. Här presenteras vilka 

detaljister som är verksamma i dagligvaruhandeln samt deras och leverantörernas förhållanden till EMV. För att 

bredda förståelsen för dagligvaruhandelns strukturomvandling har vi intervjuat en person, Anders Andersson, som 

har arbetat med försäljning på leverantörssidan sedan 1972. Genom dennes tankar och åsikter hoppas vi kunna 

ge läsaren en djupare förståelse för hur leverantörer kan uppleva detaljisternas allt större makt i 

dagligvaruhandeln. Slutligen diskuteras även möjliga leverantörsstrategier i konkurrensen mot EMV. 

 

5.1 Detaljister i dagligvaruhandeln 

Dagligvaruhandeln i Sverige är organiserad i ett fåtal rikstäckande kedjor som alla har ett liknande 

sortiment (Konkurrensverkets rapportserie 2004:2). De tre största kedjorna som dominerar 

marknaden är ICA, Coop och Axfood. Den största av dessa tre är ICA AB som har uppemot 

1 800 butiker och en marknadsandel på 48 procent. (Konkurrensverkets rapportserie 2004:5) 

Coop Sverige AB är näst störst med närmare 900 butiker och en marknadsandel på 23 procent 

(Konkurrensverkets rapportserie 2004:2), medan Axfood AB har runt 730 butiker under namnen 

Willys och Hemköp (www.axfood.se, 2005-11-04) vilka tillsammans har en marknadsandel på 23 

procent. Alla tre kedjor är till stora delar centraliserade och integrationen mellan 

inköpsorganisationen och butiksleden är hög vilket har bidragit till att konceptstyrningen är stark. 

(Konkurrensverkets rapportserie 2004:2) 

 

I intervjun med Anders Andersson (Företag Alfa) framkom att detaljisterna i dagligvaruhandeln 

har gått från att ha varit decentraliserade till att ha blivit allt mer centraliserade. Idag är de stora 

detaljisterna centralstyrda vilket leder till att de enskilda butikerna får allt mindre makt. Detta 

påverkar leverantörerna på så sätt att deras säljare får allt mindre möjligheter att influera vilka 

produkter som detaljisterna köper in. En produkt måste finnas listad på detaljistens huvudkontor 

för att den enskilda butiken ska kunna ta in den i sitt sortiment. Detta leder till att säljarna inte 

längre kan erbjuda extrarabatter till butikerna. Emellertid är butikerna i princip tvungna att ta in 

det sortiment som huvudkontoret har bestämt. För att kontrollera detta finns det driftledare från 

huvudkontoren som åker runt i butiker för att se till att rätt sortiment finns i varje butik.  

 

Vid införsäljning till detaljisterna är det en eller ett par personer på huvudkontoret som bedömer 

produkten och priset för att se om den platsar i detaljistens sortiment. Dessa personer har 
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riktlinjer att gå efter men Anders Andersson menar att de ofta agerar personligt och tar in de 

produkter de själva tycker om. Detaljisterna byter personer på dessa poster relativt ofta för att 

goda relationer mellan dem och leverantörerna inte ska uppstå eftersom detta kan leda till att de 

tar in produkterna endast på grund av de personliga relationerna som finns mellan dessa båda 

personer. ”Förr var det ”Tjena Anders!” och en klapp på axeln när man kom och sen sa butikschefen att han 

skulle köpa X antal kartonger nästan  innan han ens hade sett vilken vara jag försökte sälja.” En bra 

förpackningsdesign kan bidra till att en produkt blir listad hos detaljisterna. Vid införsäljning till 

handeln är förpackningarna således viktiga och en säljande förpackning med god estetik eller bra 

funktionalitet kan vara lättare att få in i detaljisternas sortiment. 

 

På ICA har det, enligt Anders Andersson, till och med gått så långt att leverantören endast 

skickar en produktanmälan med fakta om produkter och priser till huvudkontoret som sedan gör 

en bedömning och tar in produkten eller ger avslag utan att de ens träffar leverantören. Då är den 

personliga påverkan minimal och endast om leverantören vill sälja in en helt ny produktkategori 

får denne komma till ICAs inköpare och visa denna.  

 

Detaljisternas huvudkontor bestämmer även, genom så kallade planogram, var i butikshyllan de 

listade produkterna ska stå i alla butiker. Detta är emellertid något som Anders Andersson menar 

att säljarna till viss del kan påverka. Säljarna har även möjlighet att påverka butiker att köpa in 

större volymer av redan listade varor för att de på så sätt ska ta större plats i butiken.  

 

Förutom nya rutiner gällande försäljning av produkterna menar Anders Andersson att det finns 

en betydande skillnad idag gentemot tidigare gällande butiksmaterial från leverantörerna. Förr 

hade leverantörerna tillåtelse att använda hur mycket butiksmaterial de ville och ”butikerna kunde se 

ut som julgranar”. Detta har idag blivit mer strukturerat, men ingen butikskedja har en klar policy  

gällande vad leverantörerna kan och får göra. Exempelvis accepterar ICA Maxibutikerna 

konsumenttävlingar och recept, men inte rabattkuponger. Om leverantören däremot vill ställa ut 

ett exponeringsställ i butiken brukar det gå bra och detta styrs inte centralt utan bestäms av varje 

butikschef.  

 

5.2 Detaljisternas egna märkesvaror 

Traditionellt sett har detaljisternas sortiment bestått av en stor mängd varumärken från olika 

leverantörer. Dessa leverantörer har i många fall haft starka varumärken och därför kunnat ha en 

stark förhandlingsposition i förhållande till detaljisterna eftersom konsumenternas efterfrågan 
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gällande de starka leverantörsvarumärkena mer eller mindre har tvingat kedjorna att ta in dem i 

sina sortiment. (Konkurrensverkets rapportserie 2002:6) Emellertid har konkurrensvillkoren nu 

ändrats då detaljisterna i dagligvaruhandeln i allt högre grad ställer sina egna märkesvaror, EMV, 

på hyllorna (Konkurrensverkets rapportserie 2004:2).  

 

Då EMV först introducerades i dagligvaruhandeln positionerades de som lågprisprodukter till 

lägre kvalitet än leverantörsvarumärkena. Emellertid har denna position förändrats över tiden och 

idag har EMV ofta lika hög kvalitet som leverantörsvarumärken. (Parker & Namwoon, 1997) I 

livsmedelssegmentet lanseras ICAs EMV under varumärkena ICA och Euro Shopper. Enligt ICA 

är kvaliteten på ICA-varorna minst lika hög som på ledande leverantörsvarumärken, men de säljs 

till ett något lägre pris. Euro Shopper däremot är ICAs lågprisalternativ med något lägre kvalitet 

än leverantörsvarumärkena. (www.ica.se, 2005-11-04)  Coops EMV i livsmedelssegmentet består 

av Coop, X-tra och Änglamark. Varumärket Coop gick tidigare under namnet Signum och har en 

lika hög kvalitet som ledande levarantörsvarumärken men säljs till ett något lägre pris än dessa.  

X-tra, som tidigare gick under namnet Blåvitt, består av basvaror till lågt pris. Änglamark är ett 

miljövänligt varumärke där endast KRAV-märkta varor ingår. (www.coop.se, 2005-11-04) Även 

Axfood har ett flertal EMV som säljs i deras olika butiker. Willys säljs i Willysbutikerna och är ett 

lågprisvarumärke men med en kvalitet som är jämförbar med märkesledaren (www.willys.se, 

2005-11-04). På Hemköp säljs varumärkena Hemköp och Eldorado. Hemköp karaktäriseras av 

att ha minst lika hög kvalitet som de ledande leverantörsvarumärkena men säljs till ett lägre pris. 

Eldorado är däremot ett lågprisvarumärke och har en lägre kvalitet än leverantörsvarumärkena. 

(www.hemkop.se, 2005-11-04) 

 

EMV ökar inte bara detaljisternas vinstmarginaler utan de hjälper också kedjorna att profilera sig 

och bygga upp sina egna varumärken och detta kan bidra till ökad lojalitet från konsumenterna 

(Konkurrensverkets rapportserie 2004:2).  

 

5.3 EMVs betydelse för leverantörerna 

I takt med att kedjornas EMV ökar blir en naturlig följd att antal leverantörsvarumärken minskar 

(Konkurrensverkets rapportserie 2004:2). Då detaljisterna styr mot ett allt mer centraliserat 

beslutsfattande gällande inköp och sortiment finns en större risk för att leverantörerna inte längre 

kommer in i kedjornas sortiment. Detta leder till minskade marknadsandelar för leverantörerna 

vilket i sin tur kan leda till att företag utplånas från marknaden eftersom de inte längre har några 

kanaler vari de kan distribuera sina produkter. Den oligopolstruktur och centralisering som finns i 
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svensk dagligvaruhandel kan leda till svårigheter för små leverantörer att nå fortsatt framgång 

eller nyetableras då de har svårt att pressa sina priser till nivåer som detaljisterna är villiga att 

betala. Detta är emellertid också en risk för väletablerade leverantörer med starka varumärken. 

(Konkurrensverkets rapportserie 2002:6) Ett exempel på detta är hur Gillette, som tidigare var 

marknadsledare i Sverige, inte längre ingår i ICAs sortiment på grund av att ICA ansåg att Gillette 

höjde sina priser för mycket (Fri Köpenskap, 2005-02-24). Även Knorrs kryddor och Estrella har 

fått ge vika och finns nu inte längre på ICAs hyllor till förmån för ICAs egna kryddsortiment och 

snacks (Fri Köpenskap, 2005-11-01). 

 

Anders Andersson menar att de leverantörer som lyckas behålla sin plats i detaljisternas sortiment 

i många fall måste pressa priserna eftersom detaljisterna kräver låga inköpspriser. Detta leder till 

att vinstmarginalerna för leverantörerna minskar vilket i sin tur kan leda till exempelvis en lägre 

marknadsföringsbudget. EMV är dock något som leverantörer idag får räkna med, det är något 

som är här för att stanna och andelen EMV kommer förmodligen att växa i framtiden. Detta kan 

leda till att det blir allt svårare för leverantörerna att komma in i detaljisternas sortiment. Anders 

Andersson upplever att om leverantörerna måste höja sina priser brukar detaljisterna indirekt 

hota med att börja producera EMV eller att ta in en ny leverantör. Anders Andersson tror att 

leverantörerna har riktat in sig på att det inte går att ”föra ett krig” mot EMV utan de försöker se 

framåt och se vad de kan göra istället. Enligt Anders Andersson borde leverantörerna driva 

marknaden och vara innovativa medan EMV ”kan springa efter och härma”. Detta har lett till att 

leverantörerna har börjat satsa mer och detta leder till att hela marknader, och till och med 

mättade marknader, växer.  

 

EMV ses emellertid som ett hot på grund av att de tar en del av totalmarknaden vilket leder till 

att leverantörsvarumärkenas andel då blir mindre. Detta kan vara ett stort hot om EMVs del blir 

dominerande. Dock beror detta på hur intressant markanden är. Ett allt större hot är även den 

nya roll som EMV fått då de har gått från att vara lågprisvaror till att bli kedjans sätt att 

marknadsföra sig och vara unik. Enligt Anders Andersson har ICA lyckats bäst med detta och de 

har tagit EMV till en ny nivå genom att introducera ”nästa generations EMV” genom ICA Gott Liv 

vilka är produkter som ger konsumenter mervärde och som kan uppfattas som bättre än 

marknadsledarna.  

 

På grund av EMVs stärkta roll är leverantörer, enligt Anders Andersson, oroliga för att inte få 

plats i detaljisternas sortiment. Detta är extra oroande eftersom även mycket starka varumärken, 
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som exempelvis Estrella och Gillette, har blivit bojkottade av vissa butikskedjor. Emellertid ser 

han en chans för bojkottade leverantörer att komma tillbaks in i detaljisternas sortiment om de är 

villiga att kompromissa gällande exempelvis priser. Dock kan detta medföra minskade marginaler 

vilket också kan vara ett hot mot leverantörens fortsatta existens. Vinstmarginalerna har redan nu 

minskat kraftigt eftersom handeln inte längre accepterar prishöjningar på samma sätt som de 

gjorde tidigare. Detta anser Anders Andersson beror på att exempelvis ICA, som är den 

marknadsledande detaljisten, har haft press från Konkurrensverket på grund av att de anser att 

det är dyrt med livsmedel i Sverige. Detta leder till att ICA, som marknadsledare, måste försöka 

stå emot prishöjningar och det sätter därför i sin tur press på leverantörerna.  

 

5.4 Leverantörsstrategier i konkurrensen mot EMV 

Traditionellt sett har EMV varit lågprisvaror med lägre kvalitet än leverantörsprodukterna. Det 

fanns då flera strategier som ett leverantörsföretag kunde välja mellan, nämligen att själva börja 

tillverka EMV åt detaljisterna, att introducera ett eget lågprismärke, ett så kallat fighting brand, 

för att kunna konkurrera med EMV, att försöka reducera prisgapet mellan sina egna produkter 

och EMV, att försöka distansera sina produkter från EMV samt att avvakta och inte göra 

någonting.  (Hoch, 1996) Detta illustreras i figur 5.1 nedan.  
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produkt från 
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Figur 5.1 Traditionella leverantörsstrategier mot EMV (inspirerad av Hoch, 1996) 
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Som tidigare nämnts är idag EMV i många fall inga direkta lågprisprodukter utan de är produkter 

med hög kvalitet till ett något lägre pris än leverantörsprodukterna. Vi ser därför att 

konkurrenssituationen i dagligvaruhandeln har förändrats och nu tillhör vissa EMV och 

leverantörsvarumärken samma strategiska grupper. Vi ser därför också att leverantörernas möjliga 

strategier för att klara konkurrensen från EMV har förändrats. Vi menar att det bästa en 

leverantör kan göra är att försöka distansera sin egen produkt från EMV för att på så sätt få 

konsumenterna att uppleva att det existerar skillnader mellan leverantörsvarumärken och EMV. 

Detta anser Hoch (1996) att leverantörerna kan göra genom att öka sin marknadsföring för att på 

så sätt försöka få sin vara mer känd och tillgänglig i konsumenternas medvetande. Han menar 

vidare att leverantörerna även kan försöka öka sin produktkvalitet ytterligare för att försöka få 

konsumenterna att uppfatta kärnprodukten som bärare av högre kvalitet än EMV. Emellertid 

menar vi att leverantörerna även kan distansiera sig från EMV genom att segmentera sin produkt 

mot en annan kundgrupp än vad EMV riktar sig mot. Vi menar också att leverantörerna kan 

försöka förmedla värden till konsumenten för att på så sätt få sin produkt att bli mer än bara än 

produkt. Produkten kan då bli något som förmedlar känslor, symboler och värderingar. Vi anser 

att alla dessa aspekter går att nå med hjälp av förpackningsdesign då denna kan vara ett 

marknadsföringsmedel i butik samtidigt som den kan förmedla värden, ge konsumenten en ökad 

upplevelse av kvalitet. Detta illustreras nedan i figur 5.2.  
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Figur 5.2 Nya leverantörsstrategier mot EMV (inspirerad av Hoch, 1996) 
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6. Tankar kring förpackningsdesign 

I följande kapitel görs en sammanfattning av vad som framkommit i de intervjuer som vi har genomfört med 

leverantörer och designbyråer. Vi har blandat information från alla intervjuer, både omgång ett och omgång två, 

för att erhålla en övergripande bild av hur olika aktörer tänker kring förpackningsdesign. För att göra kapitlet 

överskådligt har vi delat upp intervjuerna mellan leverantörsföretag och designbyråer och vi har också använt 

samma rubriker som i de sammanställda intervjuerna i bilaga 3.  

 

6.1 Leverantörsföretag 

Nedan följer en sammanfattning av vad representanterna för leverantörsföretagen framförde 

under intervjutillfället. 

6.1.1 Förpackningens marknadsföringsfunktioner 

Av de intervjuade leverantörerna menade alla att en produkts förpackning är mycket viktig eller 

ganska viktig som konkurrensmedel. Enligt Urban Fasth ser man på Skånemejerier förpackningen 

som en integrerad del av produkten och den bidrar till en stor del av hur produkten uppfattas. 

Flera av de intervjuade, bland annat Ola Larsson (Dafgård), framhåller också att de har märkt att 

förpackningen har fått en ökad betydelse på senare år och att den trenden ser ut att hålla i sig.  

Några av skälen till detta är att förpackningen vilket påpekas av Bertil Bertilsson (Företag Beta) 

och Henrik Åström (Wasa) är den enda yta som företaget äger och som de kan styra över i 

butiken vilket leder till att förpackningen kan bli den enda kommunikationskanalen för många 

leverantörer. Förpackningen kan fungera som en särskiljare och kommunicera värden och 

information om produkterna till konsumenterna. Malin Carlson (Cerealia) påpekar även att 

förpackningar i många fall kan ge mervärde till både kund och konsument vilket kan berättiga att 

ett högre pris tas ut för produkten. Då förpackningen har ett flertal marknadsföringsfunktioner, 

som tillsammans verkar för att tydliggöra och stärka varumärket, är det viktigt för företaget att 

utforma en väl anpassad förpackningsdesign för att på så sätt vinna konsumenten i butiken. 

Emellertid måste förpackningen även fungera praktiskt genom att bland annat vara 

användarvänlig. Malin Carlson (Cerealia) menar också att bland annat förpackningens storlek kan 

påverka vilket pris man kan ta ut eftersom prisjämförelser mellan olika varumärken blir lättare då 

förpackningarna har samma storlek.  

 

Alla de intervjuade företagen tittar på hur deras konkurrenters förpackningar ser ut, men många 

framhåller att de inte kan låta sig styras av dessa. Georg Kittel (Pågen) säger bland annat att 
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”Självklart har vi ett medvetande av vår omvärld men vi påverkas inte av den i någon större utsträckning utan vi 

vill spegla våra värderingar.”. Leverantörernas intresse verkar istället vara att förmedla vad företaget 

själva står för. Speciellt de marknadsledande företagen, så som Företag Beta, Wasa och Gunnar 

Dafgård AB, påpekar att de har till uppgift att driva kategorin framåt, genom både 

produktutveckling och förpackningsutveckling, och de kan därför inte fastna i vad deras 

konkurrenter gör. Förpackningsinnovation kan därmed bli ett sätt för företaget att behålla sina 

konkurrensfördelar. Däremot kan de konkurrerande förpackningarna bidra till inspiration för vad 

företaget själva kan göra och vad de kan göra bättre. Urban Fasth (Skånemejerier) påpekar att 

företaget påverkas av sina konkurrenters förpackningar på så sätt att Skånemerjerier söker vara 

annorlunda än dessa. Genom att veta hur de konkurrerande förpackningarna ser ut kan företaget 

då på ett lättare sätt urskilja sina egna förpackningar från mängden.  

 

6.1.2 Trender inom förpackningsdesign 

Ett flertal trender gällande förpackningsdesign har uppmärksammats av företagen och precis som 

Urban Fasth (Skånemejerier) poängterar ändras exempelvis motiv och typsnitt på förpackningar 

över tiden. Bland annat har Malin Carlson (Cerealia), Henrik Åström (Wasa) och Ola Larsson 

(Dafgård) observerat att praktiska, funktionella och användarvänliga förpackningar blir allt 

vanligare. Detta beror på att dessa förpackningar ger konsumenten ett mervärde. En annan trend 

som kan relateras till detta och som Urban Fasth (Skånemejerier) har uppmärksammat är att 

företag tydligt väljer att visa smakinformation på förpackningarna då detta hjälper konsumenterna 

att snabbt avgöra vad det är för produkt som förpackningen innehåller. Carina Harler 

(Spendrups) menar att det nu är minimalistiskt som gäller och betoning ligger också på att 

kommunicera den nationella tillhörigheten, såsom svenskhet. Ola Larsson (Dafgård) menar också 

att fler och fler företag börjar anpassa sina förpackningar mer till de produkter man har för att på 

så sätt optimera varje enskild produkts förpackning.  

 

Både Henrik Åström (Wasa) och Malin Carlsson (Cerealia) har uppmärksammat att 

hälsokommunikation är en växande trend i Sverige. Att genom sin förpackning förmedla en 

känsla av att produkten är sportig, nyttig eller ekologisk är något som företag idag tänker mer på.  

Vidare har Malin Carlson (Cerealia) sett att exklusivitet är något som kan vara viktigt att förmedla 

gällande vissa förpackningar men Henrik Åström (Wasa) poängterar att förpackningen inte får bli 

för exklusiv eftersom konsumenterna inte vill betala mer om de inte får någon extra funktion.  
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6.1.3 Arbetet med förpackningsdesign på företaget 

Förpackningens utformning är en viktig angelägenhet för flera av de undersökta företagen och 

många arbetar mycket aktivt med denna. Exempelvis har Wasa gått från att tidigare inte arbeta så 

mycket med den estetiska aspekten av förpackningarna till att skapa en tjänst som huvudsakligen 

arbetar med detta. Även Pågen lägger ner stora resurser på förpackningsutveckling och det är ett 

klart prioriterat område. På Stockmos skulle Helen Zakrisson gärna se att företaget kunde lägga 

ner mer resurser på förpackningsdesign, men på grund av den kolsyrade kärnproduktens stora 

begränsningar är detta inte möjligt i dagsläget.  

 

På flera av företagen arbetar de varumärkesansvariga eller andra personer på 

marknadsavdelningen aktivt med förpackningsdesignen och vissa av företagen, exempelvis 

Företag Beta, Wasa och Stockmos låter även andra anställda komma med idéer om hur 

förpackningen borde utformas. Dessa idéer kan emellertid, som Helen Zakrisson (Stockmos) och 

Malin Carlson (Cerealia) påpekar, begränsas på grund av exempelvis vilket material som kan 

användas i förpackningen och hur företagets maskinpark ser ut. På Wasa och Gunnar Dafgård 

AB finns en person som arbetar med den tekniska och funktionella aspekten av 

förpackningsutvecklingen.  

 

De flesta tillfrågade leverantörer använder sig av någon form av designbyrå eller reklambyrå för 

att få hjälp med sin förpackningsdesign, undantagna är emellertid Pågen och Stockmos där 

förpackningsdesignen sker internt inom företaget. Ofta sköter företagen själva om 

funktionalitetsaspekten av förpackningen medan designbyrån hjälper till med den estetiska 

utformningen. Samarbetet med designbyrån går i de flesta fall till så att företaget först beslutar 

om vad förpackningen ska förmedla till konsumenterna och därefter lämnas detta till designbyrån 

som tar fram idéer om förpackningslösningar som sedan bollas tillbaka till företaget som då kan 

lämna sina synpunkter tills de är nöjda med slutresultatet. På Spendrups menar Carina Harler att 

företaget och designbyrån har delvis skilda ansvarsområden och byråns uppgift är att hjälpa 

företaget att ta ställning till en rad olika frågor och förslag. Ett exempel på detta är att det för 

företaget gäller att veta vad det är man vill driva under en längre tid medan det för designbyrån är 

vikigt att avgöra vad som är rimligt att prestera under givna förutsättningar. Pågen som har 

specialister på förpackningsdesign på företaget använder sig därmed inte av någon extern 

designbyrå men Georg Kittel berättar att arbetet emellertid går till på ungefär samma sätt som för 

övriga leverantörer. Detta innebär att produktchefen beställer en förpackning av det kreativa 

 49



Tankar kring förpackningsdesign 
 
teamet på företaget och att förslag bollas mellan kreatör och produktchef och även andra 

personer i ledningen kan vara inblandande.  

 

Stockmos använder sig inte heller av någon designbyrå utan man gör mycket av 

förpackningsutvecklingen själva på företaget samt tar hjälp av flaskproducenter. Detta beror på 

att flaskproducenterna har stor kunskap om exempelvis vilka material som fungerar för kolsyrade 

produkter vilket är något som Helen Zakrisson inte tror att designbyråerna har. Även 

Skånemejerier samarbetar med företag som inte är designbyråer då man har ett tätt och ständigt 

pågående samarbete med förpackningsföretagen Elopak och Tetra Pak som båda ligger i Skåne.  

 

Vid utformandet av förpackningar påpekar de flesta leverantörsföretagsrepresentanterna att det 

är viktigt att utgå från konsumenternas behov eftersom det är de som måste attraheras av 

förpackningen. De flesta företag gör därför marknadsundersökningar, främst fokusgrupper, för 

att på detta sätt hålla konstant uppsikt över marknaden och på vad som efterfrågas av 

konsumenterna. I dessa undersökningar kan företagen testa sina förpackningar och de tittar då 

ofta både på funktionalitet och på vad som kommuniceras på förpackningarna. På Stockmos 

finns det emellertid inga resurser till att göra egna marknadsundersökningar för att ta reda på 

vilka förpackningar som konsumenterna tycker om. Trots detta försöker företaget hålla sig 

uppdaterade genom att ta del av marknadsundersökningar som andra företag gör. 

 

På flera av företagen, bland annat Företag Beta och Skånemejerier, försöker olika delar av 

företaget involveras, exempelvis både produktionsavdelningen och marknadsavdelningen, när nya 

förpackningar skapas. Även på Gunnar Dafgård AB är företagets förpackningstekniker med från 

start för att titta på vilken funktion förpackningen ska ha. Också på Pågen sker den tekniska 

utvecklingen av förpackningar i samarbete med en teknisk utvecklingsavdelning.  

 

Något som flertalet företag utgår från i skapandet av förpackningar är företagets och varumärkets 

kärnvärden. Vad varumärket och företaget står för ska ligga till grund för hela 

förpackningsarbetet och speglas i den färdiga förpackningen för att rätt signaler ska sändas ut till 

konsumenterna. Bertil Bertilsson (Företag Beta) menar att det som i slutändan avgör hur 

företagets förpackningar ska se ut är vilka kärnvärden som varumärkena har. Annat som kan 

påverka är den funktionalitet företaget tror att förpackningen behöver ha och detta beror på typ 

av produkt och på produktens användningsområde. På Skånemejerier tittar företaget också på 
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varuförsörjningen och testar förpackningarna så att de som ska plocka upp förpackningarna i 

butikshyllorna lätt kan hitta rätt förpackningar, urskilja olika smaker och så vidare.  

 

6.1.4 Vad företaget vill förmedla via sin förpackningsdesign 

De flesta företag tar sin utgångspunkt i sina varumärkens kärnvärden när de planerar vad 

förpackningarna ska förmedla. För att finna de värden som företaget vill förmedla utgår 

exempelvis Gunnar Dafgård AB och Pågen inte bara från varumärkesvärdena utan också från 

den målgrupp som de vänder sig till.  

 

Cerealia vill exempelvis framhäva en känsla av hälsa och vill ge inspiration till sina konsumenter. 

Också Wasa vill förmedla hälsosamhet och välbefinnande. Då de undersökta företagen är 

livsmedelsföretag nämner flera av dem att de vill sända ut att deras produkter är goda och 

aptitliga. De företag som har en lång tradition i Sverige vill ofta värna om sin svenskhet vilket 

sänder ut trygga signaler till konsumenterna. På Stockmos menar Helen Zakrisson att detta bidrar 

till ett seriöst och tydligt intryck där det gamla varumärket ska stå för trygghet och säkerhet på en 

marknad där allt fler okända varumärken kommer in. 

 

Genom förpackningen satsar Gunnar Dafgård AB på att visa på produktens egenskaper och 

förpackningens funktion genom att exempelvis utstråla gott, snabbt och enkelt. På Spendrups väljer 

företaget att via förpackningen visa kärnproduktens smak och om vattnet exempelvis har smak av 

citron bör detta framgå av förpackningen. På Skånemejerier menar Urban Fasth att det är mycket 

viktigt att förpackningen speglar innehållet och ställer in de rätta förväntningarna hos 

konsumenterna. Att rätt smakinformation visas och att smaken speglas på rätt sätt är viktigt då 

återköpet beror på hur produkten smakar. På Pågen läggs det energi på att lyfta fram de specifika 

mervärden som varje produkt har och kan leverera till konsumenten. Vidare säger Georg Kittel 

(Pågen) att konsumentens informationsbehov är av vikt vid utformandet av en förpackning.  

 

De kärnvärden som företaget vill sända ut kan förmedlas med hjälp av exempelvis bilder, ord, 

färger och historier på förpackningarna. Ola Larsson (Dafgård) menar exempelvis att företaget 

kan hjälpa konsumenter att hamna i rätt stämning och därmed locka dem till köp genom att på 

förpackningen visa aptitliga bilder av produkten.  
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6.1.5 Förpackningens funktionalitet 

Förpackningens funktionalitet är något som alla de intervjuade leverantörerna anser vara av vikt 

och Henrik Åström (Wasa) menar att konsumenterna ställer allt högre krav på funktionella 

förpackningar. Cerealia har exempelvis börjat fokusera allt mer på detta eftersom företaget anser 

att funktionaliteten kan fungera som en viktig konkurrensfördel då den bland annat kan 

differentiera varumärket och bidra till förändringar i konsumenters konsumtion.  

 

En funktionell förpackning kan, enligt bland annat Malin Carlson (Cerealia), bidra till att 

konsumenten upplever ett mervärde som i sin tur kan leda till ökad kundlojalitet och större 

möjligheter för prisökningar och fler marknadsandelar. Bertil Bertilsson (Företag Beta)  menar 

också att en viss funktion kan ha längre livslängd än förpackningens utseende. Han menar vidare 

att förpackningens funktionalitet ger praktiska fördelar för konsumenterna och detta påpekar 

också Georg Kittel (Pågen) vars företag ständigt försöker förbättra förpackningarnas 

funktionalitet.  

 

Förpackningens funktionalitet kan emellertid vara olika viktig för olika produkter och Ola 

Larsson (Dafgård) menar att funktionalitet ett mycket viktigt moment för förpackningar för 

frysta livsmedel som ska värmas i mikrovågsugn. Också Helen Zakrisson (Stockmos) påpekar 

kolsyreproduktens speciella krav och hon menar att flaskor med 2 kr i pant generellt sett har varit 

lite ostadiga. Detta har lett till att ett tvåhandsgrepp har behövts när konsumenten ska hälla ur 

dem. Emellertid har Stockmos tagit fram en förpackning med så kallad ”midja” vilket har lett till 

bättre funktionalitet men det har också blivit en snygg detalj. 

 

Ola Larsson (Dafgård) menar att en förpacknings utseende och funktionalitet måste leva i balans 

med varandra och funktionen får därmed inte brista bara för att förpackningen ska se bra ut. 

Detta menar även Bertil Bertilsson (Företag Beta) som säger att det inte är önskvärt med en 

oduglig förpackning med snygga färger. Urban Fasth (Skånemejerier) menar i sin tur att både 

funktionalitet och utseende är viktiga när det gäller förpackningar men funktionaliteten kan på ett 

sätt ses som viktigast då den bidra till att garantera livsmedelssäkerheten vilket är det allra 

viktigaste.  

 

Carina Harler (Spendrups) påpekar också att andra aspekter rörande funktion är viktiga såsom att 

kassörskan lätt ska kunna hantera förpackningen och att kunden, på ett smidigt sätt, ska kunna 
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transportera den mellan butiken och hemmet. Att även skapa olika förpackningslösningar så som 

multipack kan vara något funktionellt. 

 

6.1.6 Lyckade respektive misslyckade förpackningar 

Intervjupersonerna menar att deras företag gjort både lyckade och misslyckade förpackningar. 

Gällande lyckade förpackningar ges exempel som Cerealias müsli med hällpip, Knäckis 

förpackning som tydligt förmedlar att innehållet är kex med olika smaker och Billy’s Pan Pizzas 

enkla men unika förpackning. Bland misslyckade förpackningar nämns exempelvis Kungsörnens 

pastapaket som är något för stora då de inte går in i alla köksskåp, Wasa Husman Originals 

förpackning som inte är användarvänlig och inte lyckas kommunicera fullkorn till konsumenten, 

Gunnar Dafgård ABs Orient Expressen vars förpackning var mycket trendig och signalerade helt 

rätt saker, men vars innehåll inte blev bra när man värmde den i mikrovågsugnen samt Pågens 

kakförpackning där innehållet inte syntes.  

 

Överlag menade flera av respondenterna, bland annat Bertil Bertilsson (Företag Beta) och Helen 

Zakrisson (Stockmos), att en stor del av det som avgör om förpackningen är lyckad eller 

misslyckad är hur funktionell den är. Enligt Carina Harler (Spendrups) ska en lyckad förpackning 

tydligt kommunicera innehåll och samtidigt vara funktionell. Urban Fasth (Skånemejerier) menar 

emellertid att förpackningens lyckande eller misslyckande beror på hur lyckat innehållet i denna 

är. 

 

6.2 Designbyråer 

Nedan följer en sammanfattning av vad representanterna för designbyråerna framförde under 

intervjutillfället. 

6.2.1 Förpackningens marknadsföringsfunktioner 

Respondenterna som arbetar på designbyråer menar alla tre att förpackningar är väldigt viktiga 

konkurrensmedel. I och med den ökande lanseringen av EMV och allt mindre möjligheter till 

säljmaterial i butik får förpackningen en allt större betydelse för många leverantörer. 

Förpackningen kan, enligt Liselotte Tingvall (No Picnic), ofta vara den enda reklam som en 

leverantör kan ha i butik och därmed är den av största vikt. Även Åsa Trulsson (Paragon Pac 

Design) hävdar att förpackningar ofta är helt avgörande som konkurrensmedel då konkurrensen 

på butikshyllan är stor och företagen måste sticka ut för att uppmärksammas av konsumenterna. 

 53



Tankar kring förpackningsdesign 
 
Dock ser hon det som viktigt att påpeka att design inte nödvändigtvis behöver bidra till att något 

vackert skapas utan ett naturligt krav är att förpackningen ska se professionell ut, inte 

nödvändigtvis vara vacker. 

 

Det är dock, enligt Anette Brolin Berg (Identity Works), viktigt med helhetstänkandet och företag 

bör inte låta förpackningen visa något som inte innehållet kan stå för eller tvärtom, utan de ska 

gemensamt förmedla ett tydligt budskap till konsumenterna. Företagen bör därför sträva efter att 

finna en balans mellan att väcka uppmärksamhet i hyllan och kommunicera värden gällande 

produkten. Även Liselotte Tingvall (No Picnic) menar att effektiva förpackningar bör passa in i 

företagets kommunikativa helhet och exempelvis en reklamfilm och förpackningen kan därmed 

förstärka varandra. Ibland tror hon även att en bra förpackning kan vara viktigare än ett välkänt 

varumärke i och med att hennes erfarenhet säger henne att konsumenter gillar att prova nya 

saker, i alla fall en gång. 

 

Enligt Anette Brolin Berg (Identity Works) börjar företag fokusera allt mer på den fysiska formen 

av en produkt och inser vikten i att vara ägare av en unik form i hyllan. Hon menar också att 

design inte bara är kosmetik utan att denna skapar helhetsupplevelser för kunden.  

 

Trots förpackningens vikt menar Liselotte Tingvall (No Picnic) att företag spenderar för lite 

pengar och tid på utvecklingen av densamma. Detta tror hon beror på att många företag saknar 

kunskaper om förpackningens vikt och underskattar dess kommunikativa egenskaper. Emellertid 

menar hon att företag borde fundera över hur mycket resurser de lägger ner på sina 

förpackningar då hon menar att vi befinner oss i en period där förpackningarna kommer att bli 

allt viktigare och därmed borde företagen lägga mer resurser på dessa. 

6.2.2 Trender inom förpackningsdesign 

Gällande trender inom förpackningsdesign anser Liselotte Tingvall (No Picnic) att det har skett 

en förändring i företagens syn på förpackningar och de arbetar idag mer fokuserat med 

förpackningsdesign än tidigare. Hon har också uppfattat att trenderna för snabbrörliga 

konsumentprodukters förpackningar är att de ska utstråla miljövänlighet och hälsomedvetenhet. 

Anette Brolin Berg (Identity Works) menar också att förpackningsfunktionalitet, som exempelvis 

återförslutningsbara förpackningar, blir allt viktigare och företag försöker hela tiden finna smarta 

lösningar. 
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Anette Brolin Berg (Identity Works) säger emellertid att Sverige ligger något efter många andra 

delar av världen, särskilt England, när det gäller förpackningar och mycket inspiration kommer 

därför utifrån. Dock menar hon att det kan vara negativt att förlita sig och låta sig inspireras 

alltför mycket av tillfälliga trender då dessa snabbt förändras och leder till att en design snabbt 

kan bli omodern.  

 

Åsa Trulsson (Paragon Pac Design) uppfattar det som att företag numera på ett mer medvetet 

sätt arbetar med design i förpackningsframställningen. Trender i grafiken följer den allmänna 

trenden i den grafiska världen med de grafiska komponenter som används, det vill säga färgval, 

symbolstil, dekorationer, typografi och placering. Företag med produkter som är mer 

trendkänsliga följer trender tydligare än andra. Trendkänsliga produkter är också oftast kopplat 

till trendmedvetna konsumenter. Ytterligare en trend som Åsa Trulsson ser kan vara att 

förpackningen vill skapa en upplevelse.  

6.2.3 Samarbetet mellan designbyrån och företagen 

Samarbete mellan företag och designerbyrå är A och O för att skapa en lyckad förpackning enligt 

Anette Brolin Berg (Identity Works). Detta beror på att företaget är mycket kunnig om sin 

bransch och förhoppningsvis är medvetna om sina styrkor respektive svagheter medan 

designbyrån är kunnig inom sitt område.  

 

Samarbetet mellan ett företag, som beställare, och designbyrån, som kreatör, kan se olika ut men 

ofta börjar det med att designbyrån får en brief från företaget, vilken, enligt Liselotte Tingvall 

(No Picnic), ofta inte säger så mycket. Denna inkluderar vilken som är produktens målgrupp och 

vad som är speciellt med denna produkt. Designbyrån brainstormar sedan kring produkten och 

skriver om företagets brief med mer målande och visuella beskrivningar. Sedan tittar byrån på 

produktens konkurrenter, delar upp dessa i olika så kallade världar och bestämmer sedan vilken 

värld som är bäst för just denna produkt. Därefter görs en debrief och designbyrån bollar tillbaka 

till företaget. Det är viktigt att designbyrån vet vad kunden vill och att informationen är 

uttömmande. Vissa företag vill att byrån skapar något helt nytt, andra vet inte vad de vill och 

vissa är mycket exakta när det gäller vad de vill ha redan innan förloppet har sin början. 

Kortfattat jobbar designbyrån ihop något som därefter presenteras för företaget, de gör sedan ett 

val och designbyrån slipar något mer innan det slutgiltiga beslutet tas.    

 

No Picnic arbetar ofta i multidisciplinära grupper då de ska utveckla en ny förpackning. Denna 

grupp består av representanter från både företaget och designbyrån. Vanligt, enligt Liselotte 
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Tingvall, är att produktchefen, marknadschefen, säljchefen och logistikchefen är involverade för 

att kunna diskutera förpackningsförslaget ur så många perspektiv som möjligt. Detta sätt att 

arbeta anser Liselotte Tingvall vara viktigt då en ändring i förpackningen kan innebära stora 

förändringar för olika delar av företaget, eventuellt kanske maskinparken måste anpassas eller 

reklamen göras om. För att det därmed ska gå smidigt att implementera förändringar är det vikigt 

att alla nyckelpersoner på ett företag är med för att fatta och påverka beslut. 

 

Tillgång till information är betydelsefullt i designprocessen och det är mycket viktigt att 

designbyrån får ta del av olika typer av marknadsundersökningar som det beställande företaget 

har gjort. Emellertid gör exempelvis Identity Works även egna undersökningar som kan bidra 

med input i designprocessen. Omvärldsanalyser genomförs också kontinuerligt för att byrån ska 

hålla sig a jour med händelser och nyheter i övriga världen. Enligt Liselotte Tingvall (No Picnic) 

bidrar information till att snabba upp förloppet med att designa en ny förpackning och detta är 

mycket viktigt i och med att detaljisterna är snabba på att kopiera leverantörsvarumärkena och 

sälja dem som EMV. När exempelvis Paragon Pac Design utformar förpackningar görs också 

konkurrentanalyser där den standard som finns i den bransch där förpackningen ska ingå 

analyseras. Det gäller för den nya förpackningen att sticka ut, men samtidigt måste den passa in i 

rådande standard för att bli upptäckt av konsumenterna. 

 

Hur stor påverkan de olika aktörerna har på slutresultatet beror, enligt Åsa Trulsson (Paragon Pac 

Design), dels på hur stort kundens förtroende för designbyrån är, dels på hur väl underbyggd 

designbyråns presentation och analys av branschen är. Om företaget har en syn på saken som 

byrån inte tycker passar in gäller det, enligt Anette Brolin Berg (Identity Works), att hitta en 

lösning och tillsammans ta reda på vilken väg utifrån ett konsument- och konkurrentperspektiv 

som är allra bäst att ta för varumärket.   

6.2.4 Faktorer som påverkar förpackningens utformning 

Det finns en hel del faktorer som påverkar hur en förpackning utformas enligt de intervjuade 

designbyråerna. En viktig aspekt att ta hänsyn till är de grundvärden som företaget vill förmedla 

med sin förpackning. Även konkurrerande produkters förpackningar samt den miljö där 

förpackningen ska finnas har betydelse eftersom företaget måste försöka sticka ut med sina 

förpackningar. De som är tilltänkta användare av förpackningen spelar också in, enligt Åsa 

Trulsson (Paragon Pac Design), då exempelvis en produkt som vänder sig mot ett lågprissegment 

bör se billig ut medan en dyrare produkt bör se lyxigare ut. Den planerade funktionen för 

förpackningen är också av betydelse och ett exempel på detta kan vara stora tvättmedelspaket 
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som kräver ett bra handtag så att kunderna kan bära hem förpackningen från affären. Innehållet, 

det vill säga själva kärnprodukten, har också en påverkan.  

 

Enligt Anette Brolin Berg (Identity Works) gäller det också att hitta den “värld” där en viss 

produkt hör hemma och fråga sig vad som är en stark och tydlig positionering i denna. Företagen 

har också ofta så kallade designmanualer där det ska framgå vilka färger, logotyper och typsnitt 

som är godkända för användning. 

 

Liselotte Tingvall (No Picnic) påpekar också att många varumärken sedan tidigare har en historia 

och det gäller därmed att göra en avvägning mellan hur mycket av det gamla som ska behållas 

och hur mycket nytt som ska tillsättas. Hon nämner även ”tapeteffekten” som något viktigt. 

Denna effekt skapas då ett flertal förpackningar med samma varumärke står bredvid varandra på 

hyllan och hur förpackningarna ser ut tillsammans och vilket intryck de gemensamt kan skapa är 

av betydelse. Detta menar hon kan vara en mycket kraftfull effekt och den kan exempelvis 

uppnås om leverantörerna breddar sitt sortiment något för att få flera förpackningar bredvid 

varandra.  

6.2.5 Innovation 

Anette Brolin Berg (Identity Works) menar att det på företagen är viktigt att satsa pengar på 

innovation och även skapa forum för innovation på företagen. Det bör på varje företag finnas 

affärskulturer som driver produktinnovationen, det bör också finnas ett definierat 

innovationsteam vars arbete bygger på insikter om trender och konsumentkunskap. Det gäller 

även att undersöka de förpackningar som företaget har sedan tidigare och undersöka om dessa 

förmedlar de värden som eftersträvas. Om så inte är fallet måste dessa vitaliseras genom att skapa 

nya förpackningar till befintliga produkter. Viktigt kan även vara att identifiera nya kundgrupper 

och skapa nya produkter och förpackningar för dessa. Kanske behövs det exempelvis mindre 

förpackningar för att tillgodose singlars behov? För att lyckas med detta måste företagen ha 

allokerat resurser och tydligt ansvar för att driva dessa frågor. 

 

Rörande hur mycket en förpackningsutveckling låter sig påverkas av konkurrenters förpackning 

säger Liselotte Tingvall (No Picnic) att detta beror mycket på den ambitionsnivå som beställaren 

begär. Om förpackningen ska vara innovativ bortser man helt från konkurrenters förpackningar 

och koncentrerar sig på att skapa något nytt. Om beställaren vill utveckla en förpackning utan att 

förändra sin maskinpark kan designern i vissa fall låta sig inspireras av redan existerande 

förpackningar. Det är ofta billigare att använda sig av befintliga lösningar än att hitta en ny från 
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andra kategorier. Liselott Tingvall anser att mejerisektionen varit mycket innovativ och har 

förädlat sina förpackningar för att skapa mervärde för konsumenterna, exempel på detta är 

flaskorna med drickbar yoghurt. Hon påpekar även storleksdifferentiering för att anpassa 

produkterna till olika typer av hushåll. Dessutom menar hon att det även är viktigt att jobba med 

formen, materialet och eventuellt förändra förpackningen så att produkten får en helt annan plats 

i butiken. En sås kanske kan hamna vid köttet istället för vid de andra såserna. 

 

Det gäller att företaget inte bara tänker på förpackningen utan också skapar nya koncept och 

behov som kanske inte finns där från början. Anette Brolin Berg (Identity Works) säger att det är 

viktigt att företagen skapar en produktmix då olika produkter kan stärka varandra. Leverantörer i 

Sverige skulle kunna jobba mer med konceptutveckling och behöver bli bättre på det då det kan 

vara ett sätt för leverantörerna att differentiera sig ännu mer från exempelvis detaljisternas EMV. 

Med konceptualisering menas ett tydligt erbjudande med ett tydligt löfte, exempelvis 

produktserier med gemensamt erbjudande, som marknadsförs tillsammans och där hela serien 

utsänder samma löfte till konsumenterna. Ett exempel på detta är ICAs Gott Liv där det satsas på 

hälsosamma, kategoriöverskridande produkter. Mervärde kan därmed tillföras till konsumenterna 

och det blir ett konkurrensmedel utöver kärnprodukten och priset. Smarta förpackningsdesigner 

kan även bidra med ökat intresse och skapa ett behov. 

 

Åsa Trulsson (Paragon Pac Design) anser det vara viktigt att vara medveten om att en innovation 

för en förpackning kan vara fiffig och vacker på många sätt och vis, men att i förbifarten vara 

innovativ och sen tro att detta ska lyckas och att kunden ska älska det, fungerar inte alltid. En 

innovation kan nämligen medfölja större förändringar för företaget än vad de initialt hade tänkt. 

Hon påpekar även att förändringar kan innebära att företag drar på sig kostnader i form av nya 

verktyg för förpackningar, nya och större marknadsföringsbudgetar et cetera, vilket ofta innebär 

en initialt hög kostnad. 

6.2.6 Förpackningens funktionalitet 

Enligt Liselotte Tingvall (No Picnic) handlar förpackningsdesign inte enbart om ytan utan ska 

bidra till att ge konsumenten ett mervärde. Detta kan exempelvis vara möjligheten att återförsluta 

förpackningen eller att det finns en skruvkork. Kunden är också mer benägen att betala ett något 

högre pris om förpackningen faktiskt bidrar med något funktionellt och inte bara är ett attraktivt 

skal.   
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Hur viktigt det är med funktionalitet och hur stor vikt som borde läggas vid detta beror, enligt 

Anette Brolin Berg (Identity Works) och Åsa Trulsson (Paragon Pac Design), på typen av 

produkt. I vissa fall är funktionaliteten viktigare medan utseendet kan vara viktigare vid andra 

tillfällen.  Är förpackningen något som konsumenten serverar ur, har framme i köket eller slänger 

direkt efter användandet? I förstnämnda fallen kan utseendet vara viktigt medan i andra fallet är 

det kanske viktigare att recept syns tydligt. Funktionaliteten måste därmed utgå från 

konsumentbehovet och designen skall kommunicera erbjudandet och sälja produkten.  För att 

detta ska kunna ske är det viktigt med insikt om konsumentbeteende och att man håller detta i 

åtanke vid förpackningsutformningen. Ofta handlar inte funktionalitet om att hitta på helt nya 

saker utan om att göra något på ett nytt sätt. Exemplet med en tung tvättmedelsförpackning som 

behöver ett bra bärhandtag visar på hur funktionalitet kan vara avgörande medan exempelvis 

Tetra Brik, (den förpackningen som exempelvis mjölkpaketen har) har svårt att sticka ut eftersom 

många förpackningar i mejerihyllan är fyrkantiga och då spelar den grafiska formen större roll.  

6.2.7 Lyckade förpackningar 

De intervjuade personerna på designbyråerna nämnde ett flertal förpackningar som de ansåg var 

särskilt lyckade. Bland annat menar Anette Brolin Berg (Identity Works) att de små 

förpackningarna med yoghurt som har müsli i locket är ett mycket bra exempel på en lyckad 

förpackningsinnovation. Hon är också imponerad av den syltförpackning som möjliggjort att 

ställa den upp och ned.  Även många schampo- och balsamförpackningar tycker hon har 

genomgått en process som gjort dem mer användarvänliga. 

 

Saltå Kvarn, med sina randiga kartonger i olika färger beroende på innehåll och Zetas hällvänliga 

balsamvinäger ger Liselotte Tingvall (No Picnic) som exempel på lyckade förpackningar. Även 

Pringles runda och hårda chipsförpackningar anser hon vara mycket lyckade i och med att de 

lyckats förändra ett helt konsumtionsmönster. Liselotte Tingvall menar också på att de mest 

lyckade förpackningarna har alla gemensamt att de inte försöker skilja på förpackningen och 

produkt, målet är att de ska sammansmälta till en och samma produkt. Vidare ger Åsa Trulsson 

(Paragon Pac Design) exemplet om hur glassbåtsförsäljningen fyrdubblades då förpackningen 

gjordes om och företagsnamnet försvann ur fokus och en bild på innehållet istället förstorades. 
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7. Sökandet efter mekanismer 

Genomgående i denna uppsats har vi försökt arbeta oss fram för att nå vårt mål och bygga den bro som vi i 

inledningskapitlet tog på oss att försöka skapa. Kapitlen forskningsstrategi och forskningsdesign utgör vårt 

tankesätt gällande hur denna bro kan byggas på bästa sätt. Vi har genom våra intervjuer fått tag på det virke vi 

behöver och teorin har blivit våra verktyg med vilka vi nu ska försöka bygga vår bro, planka för planka. I detta 

kapitel har vi valt att ha samma struktur som i vårt teorikapitel och för att tydliggöra våra resonemang har vi valt 

att belysa vissa delar med av oss skapade exempel.  

 

7.1 Samverkan mellan förpackning och kärnprodukt 

Integration av konst i vårt samhälle ökar enligt Stenström (2000) och den kan också, genom 

estetiken, påverka en konkurrensutsatt marknad. Förpackningar kan ses som ett estetiskt 

fenomen och som en naturlig följd av detta identifierar vi förpackningsdesign som en av de 

faktorer som kan påverka en konkurrensutsatt marknad. Bland annat Malin Carlson (Cerealia) 

påpekar att kunder ofta köper på känsla och impuls och detta bidrar till att förpackningen blir än 

viktigare då en tilltalande sådan därmed kan leda till fler köp. Förpackningen blir då, vad Vazquez 

et al. (2003) kallar för den tysta försäljaren som kan förtydliga ett budskap och visa på vad det är 

produkten egentligen erbjuder kunden. Då det, som Anders Andersson (Företag Alfa) berättar, 

finns få andra möjligheter till kommunikation mellan leverantör och kund i butik är det 

förpackningen som vi ser som en stor del av den påverkan som föranleder det slutliga köpet. 

Resonemanget går även att koppla till Goffmans (1959) sociologiska teorier om att aktören, i 

detta fall förpackningen, måste kunna skapa en dramatisk effekt för att kunna bli sedd. En 

förpacknings utseende i butik och de signaler den sänder ut kan därmed påverka sättet på vilket 

den blir sedd och som en följd av detta påverka kundens köpval.  

 

Emellertid ser Stenström (2000) estetiken som ett filter varigenom verkligheten uppfattas. Vi kan 

anpassa denna tanke till förpackningar och menar därmed att förpackningen kan ses som ett filter 

varigenom kärnprodukten uppfattas. Kärnprodukten utgör då den verklighet som Kant (2003) 

betonar aldrig kan upplevas utan som, genom ett filter, endast kan tolkas av individen. Detta 

skulle därmed innebära ett stöd för Anette Brolin Bergs (Identity Works) och Liselotte Tingvalls 

(No Picnic) påpekande om att en förpackning inte endast är kosmetik utan den kan skapa en 

helhetsupplevelse för konsumenten. Då förpackningsdesignen utgör ett filter genom vilket 

kärnprodukten tolkas krävs mer än en snabbgjord make-up då den formar kundens tankar om 
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produkten. Vi menar därmed att en tillfredsställande förpackning kan bidra till en mer positiv syn 

på kärnprodukten vilket innebär att helhetsupplevelsen för konsumenten blir än mer positiv. 

Detta kan i sin tur leda till återköp och de nöjda kunderna förblir varumärket trogna.  

 

Vi upplever efter det att vi genomfört våra intervjuer samt läst teori att det saknas en homogen 

definition av vad som menas med förpackning och förpackningsdesign. En känsla som vi fått är 

att leverantörerna ibland inte ser helheten, utan de ser det yttre estetiska som förpackningsdesign 

medan designbyråerna har en bredare bild och lägger in även form, materialval et cetera i 

begreppet. Anette Brolin Berg (Identity Works) trycker även på att en förpackning har fyra sidor 

som kan bearbetas, inte bara en. Flera respondenter antyder dock kärnproduktens inflytande och 

påverkan på förpackningsdesignen och tvärtom och bland annat Urban Fasth (Skånemejerier) 

berättar att förpackningen ses som en integrerad del av produkten och att den i stor utsträckning 

bidrar till hur en produkt uppfattas. Vi ser dock ett problem i att det verkar saknas en definition 

för vad förpackningsdesign innebär och samtidigt börjar vi även se brister i den definition som vi 

själva presenterat i denna uppsats teoretiska del. Detta då vi i denna lägger betoningen på en 

förpacknings estetiska attribut och vad dessa kan förmedla utan åtanke på exempelvis dess 

funktionella egenskaper och vad dessa kan utstråla.  

 

Baserat på ovanstående resonemang stipulerar vi möjligheten att se förpackningen och 

kärnprodukten som en integrerad helhet. Att se bortom själva kärnprodukten, och även inkludera 

förpackningen då en produkt diskuteras fastställer vi är något viktigt i 

förpackningsdesignsammanhang. Vi kan finna ett flertal varumärken där förpackningen är så 

stark att den har blivit själva produkten. Några exempel vi ser gällande detta är Toblerone, vars 

produkt i sig är mycket lätt att kopiera, men vars unika förpackning har bidragit till att särskilja 

Toblerone från annan choklad. Även den klassiska Raketosten är ett exempel på hur 

förpackningen utgör hela idén med produkten. För att fortsätta på ostmarknaden kan vi även 

koppla in Babybel, de små runda ostarna inslagna i röd paraffin, vars kärnprodukt är vanlig ost 

men vars förpackningar bidrar till att särskilja dessa och göra dem unika. Att finna en unik 

förpackning kan således särskilja produkten och gör den svår att kopiera, trots att kärnprodukten 

egentligen är generisk.  Med dessa exempel vill vi dock påpeka Urban Fasths (Skånemejerier) 

påstående att förpackningens lyckande eller misslyckande beror på hur lyckat innehållet, det vill 

säga kärnprodukten, i denna är. Det sistnämnda skulle därmed kunna fungera som ett stöd för 

förpackningen som något sekundärt och underordnat kärnprodukten, något vi inte håller med om 

till fullo då vi ser dem som delar av en helhet som stöttar varandra utan inbördes rangordning. Vi 
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kan dock hålla med hans påstående i vissa sammanhang som exempelvis att ingen förpackning 

ensam kan rädda en kärnprodukt som inte uppfyller kraven på exempelvis kvalitet och smak. 

 

7.2 Samverkan mellan förpackning och pris 

En förpackning kan bidra till hur produkten prissätts, vilket bland annat Malin Carlson (Cerealia) 

påpekar. Genom att utforma olika förpackningsstorlekar kan en produkt distansera sig från sina 

konkurrenter och göra prisjämförelser svårare. Det existerande prisgapet mellan två 

konkurrerande produkter kan därmed bli mindre uppenbart. Att på detta sätt anpassa 

förpackningar kan kopplas till Goffman (1959) och hans diskussion om aktörers anpassning där 

han stipulerar att dessa bör anpassas efter de rådande omständigheterna och minimera 

nackdelarna och eventuellt göra dem till fördelar. Anpassning sker därmed då en förpackning 

utformas i relation till hur konkurrerande aktörer ser ut och att denna anpassning skapar fördelar 

för förpackningen i och med att exempelvis en mindre förpackning kan ha ett lägre pris eller 

eventuellt tilltala ett annat kundsegment än dess konkurrenter. Gällande förpackningens påverkan 

på priset kan vi utifrån Kants (2003) tanke om att det inte är objektet i sig som är av vikt utan 

sättet åskådaren ser på detta som är betydelsefullt. Förpackningsdesignen kan därmed få kunden 

att uppfatta en produkt som värdig av ett högt pris trots att den egentligen innehåller en produkt 

med något lägre kvalitet. Prisvariationer som inte beror på kärnprodukten utan på någonting som 

skapats av förpackningen möjliggörs därmed. Detta är utförbart då verkligheten är socialt 

konstruerad (Berger och Luckmann, 1967) och förpackningen har därför en möjlighet att påverka 

sin omgivnings intryck av densamma. Genom att via förpackningen introducera ett fiktivt värde 

som är hållbart över tiden menar vi att detta efter en tid hålls som sant av omgivningen.  

 

7.3 Helhetssyn 

Om vi väljer att se förpackningen ur de tre dimensioner som Levinson (2003) delar in estetik i, 

det vill säga objektet som estetiken är bundet till, estetiska aspekter och den estetiska upplevelsen, 

ser vi förpackningen och dess funktion som det objekt till vilket estetiken är bunden. Denna, 

tillsammans med den grafiska framtoningen, bidrar sedan till att sända ut värden till kunderna. Då 

vi ser dessa som tre sammankopplade dimensioner blir helhetssynen återigen viktigt. Att se 

funktion framför estetik eller vice versa menar vi kan bidra till ett försämrat helhetsintryck vilket 

då skadar produktens konkurrenskraft. Levinsons (2003) dimensioner vill vi därmed se som en 

samverkande helhet för en förpacknings utformning.  
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Vi ser förpackningsdesign som verksam inom alla tre av Aristoteles kategorier (Jönsson & 

Anderberg, 1999). Förpackningar kan genom episteme ses som kunskapsförmedlare som sänder 

ut budskap om kärnprodukten till kunderna. Vidare kan techne ses som den tekniska aspekten av 

förpackningen, den som primärt fungerar som ett emballage för kärnprodukten. Gällande 

phronesis ser vi en koppling till Levinsons (2003) diskussion om att konsten har till uppgift att 

väcka känslor hos människor. Genom att applicera detta på förpackningsdesign kan vi stipulera 

att förpackningen, genom individens perception, kan väcka dennes känslor och fantasi för att 

därifrån leda denne till ett resonemang om ett möjligt köp. Phronesis kan därmed bidra till, precis 

som Fredlund (2005) stipulerar, att förpackningar inte alltid behöver vara estetiskt tilltalande utan 

det viktigaste är att de är tydliga i sin kommunikation och därigenom eggar kundernas 

resonemang och genererar önskvärda handlingar. 

 

7.4 Förpackningens marknadsföringsfunktioner 

Tidigt i en utveckling av förpackningsdesignen ser vi det som viktigt att ett beslut tas gällande 

dess användning då, som vi kommer att diskutera i hela detta kapitel, dess användningsområden 

är många. En diskussion om förpackning som konkurrensmedel menar vi har sin utgångspunkt i 

tanken om att en kund inte nödvändigtvis behöver fungera helt logiskt utan denne kan influera 

sina beslut på det intuitiva, känslomässiga och övertygande (Stenström, 2000). Att en människa, 

en kund, inte alltid är logisk ser vi därmed som något grundläggande för utveckling av 

förpackningsdesign då denna design inte nödvändigtvis behöver hålla sig inom det naturliga och 

självklara. Inte heller behöver den vara oföränderlig utan den kan förändras och betona olika 

värden beroende på dess omgivning.  I våra intervjuer framgår det bland annat att mycket energi 

läggs på att skapa en förpackning som attraherar kunden och som ska motsvara det som denne 

efterfrågar. I dagsläget ser vi att det existerar ett stort intresse för hälsa bland kunderna, något 

som exempelvis Wasa anpassat sig till genom att mer och mer betona det hälsosamma med sina 

produkter. Wasas betoning på hälsa blir därmed ett exempel på hur förpackningsdesign kan 

anpassas för att kunna motsvara kundens önskningar, trots att kärnprodukten är densamma.  

 

Baserat på diskussionen ovan ser vi inte förpackningens enda uppgift som att fungera som en 

behållare för kärnprodukten. Denna, tanke tillsammans med exempelvis Stenströms (2000) 

konstaterande om att estetik kan användas av företag för att öka sin konkurrenskraft, gör att vi 

blir av den åsikten att förpackningsdesign utgör ett konkurrensmedel. Detta ser vi kan ske 

exempelvis genom att förpackningar skapar en känsla som påverkar kunden att köpa produkten, 

vilket också har påpekats av Vazquez et al. (2003). Dessa känslor som vi menar kan skapas av en 
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förpackning ser vi som något av grunden till varför förpackningar kan fungera som 

konkurrensmedel då det är dessa som kan förmedla mervärde och skapa en differentiering. 

 

Förpackningsdesign kan enligt vår åsikt bidra till segmentering och differentiering. Vi trycker 

därmed på det som Hoch (1996) stipulerar i sitt resonemang om att differentiering av produkter 

kan öka dess konkurrensfördelar. Detta med anledning av att företag med hjälp av 

förpackningsdesign bland annat kan segmentera sin marknad på ett annorlunda sätt, förmedla 

värden till kunden och öka sin marknadsföring, ett resonemang som kan förstärkas av Svengrens 

(1995) argument att förpackningen kan visa på skillnaden som finns mellan produkter och 

därmed bidra till att skapa en produktidentitet. Helen Zakrisson (Stockmos) berättar bland annat 

att genom att lägga tonvikt på företagets svenska tradition, som kan medverka till att skapa 

trygghet för kunden, söker de differentiera sig från nya utländska konkurrenter. Georg Kittel 

(Pågen) exemplifierar också den differentiering förpackningar kan åstadkomma genom att nämna 

företagets strävan att differentiera sina egna produkter från varandra. Till denna diskussion vill vi 

även lägga Dick et als. (1996) påstående om att estetiska och identitetsskapande värden är viktiga 

för byggandet av starka varumärken. Vi skulle i vissa fall vilja dra det så långt som att 

förpackningsdesign kan bli det som formar en kärnprodukts identitet och bidrar till byggandet av 

varumärket. Att förpackningen utgör en relativt stor del av detta baserar vi på vår tanke om att 

kärnprodukten, på grund av förpackningen, inte är tillgänglig för beskådan av kund i 

köpögonblicket och att det som syns då är förpackningen.  

 

Både författare så som Schmitt och Simonson (1997) och våra intervjupersoner anser också att 

förpackningar är mycket viktiga i skapandet av starka varumärken och i förlängningen är de 

därmed viktiga konkurrensmedel. Med andra ord är förpackningsdesign inte ett ämne som kan 

nonchaleras och snabbt bearbetas utan ett flertal aspekter ser vi som viktiga att behandla och 

analysera innan en förpackning utformas. Diskussion om dessa olika aspekter, som kommer att 

behandlas nedan, bidrar till skapandet av vad Anette Brolin Berg (Identity Works) kallar för ett 

varumärkes plattform vilket kan utgöra basen för förpackningens utformning. 

7.4.1 Val av värld 

Marknadsplatsen menar vi består av ett stort antal grupperingar, något som av både Anette Brolin 

Berg (Identity Works) och Liselotte Tingvall (No Picnic) refererar till som ”världar”. En sådan 

värld skulle exempelvis kunna vara den för knäckebröd med lägre pris, den för knäckebröd med 

högre pris eller världen för allt bröd, både mjukt och hårt. Ett företag som Wasa kan vara aktör i 

flera olika världar men vi vill påpeka att det är viktigt att välja en värld för en viss produkt för att 
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på sådant sätt tydligt identifiera konkurrerande aktörer som inte nödvändigtvis är uppenbara för 

den oinvigde. Till exempel skulle müsli kunna vara en konkurrent till Wasa om företaget ansåg sig 

till höra ”frukostvärlden” där produkter som vanligtvis äts till frukost skulle ingå. Beroende på 

den värld som väljs ska förpackningen avspegla de värderingar och förväntningar som 

konsumenten har om just denna värld. Förpackningen ska därmed sträva efter, så som i 

Stenströms (2000) diskussion om dubbelriktad önskan, att dels vara individ men också att vara en 

del i ett större sammanhang. Med detta menar vi att produktens förpackning måste urskilja sig 

från andra produkters för att bli uppmärksammad och ihågkommen, emellertid får den inte 

avvika för mycket från vad som är standard inom denna värld då detta skulle kunna avskräcka 

kunder. Vidare vill vi påstå att dessa tankar är viktiga för att konsumenten ska förstå produktens 

intention att tillhöra en viss värld och att förpackningen ska kunna skicka ut rätt sorts signaler till 

konsumenterna.    

 

Genom ovanstående diskussion vill vi stipulera att val av värld utgör grunden för 

förpackningsdesignens utformning och framtida beslut om denna bör tas med världen som 

utgångspunkt. Viktigt att poängtera är också att en produkt inte nödvändigtvis måste tillhöra den 

värld som är mest uppenbar utan den kan välja att tillhöra en större alternativt en mindre värld 

beroende på vilken som verkar mest passande gällande konkurrens och vinstpotential. 

Förpackningarna måste kanske anpassas mycket alternativt helt göras om för att passa in i den 

nya världen, så som exempelvis drickyoghurt fått göra för att kunna platsa i den värld den delar 

med Coca Cola och Fanta (för vidare diskussion om detta se 7.9).  

7.4.2 Förpackningen som skapare av kundlojalitet 

Den uppfattning vi fått, dels från våra respondenter och dels från studerad teori, är att det finns 

en stark korrelation mellan kundlojalitet och mervärde. Denna uppfattning blir för oss en naturlig 

utgångspunkt rörande diskussioner om skapandet av kundlojalitet. Vi ser att dessa två aspekter 

hänger ihop och att mervärde är en grundförutsättning för skapandet av kundlojalitet. 

 

För att återgå till det som Cheng (2005 i Fredlund, 2005) benämner som förpackningens två 

verksamhetsfaser vill vi diskutera efterköpssituationen som bidragande i skapandet av 

kundlojalitet. Med utgångspunkt i Bertil Bertilssons (Företag Beta) åsikt om att en produkt inte 

kan ha ”en oduglig förpackning men med snygg färg” ser vi att en viktig aspekt är hur konsumenten kan 

uppleva förpackningen efter köptillfället. Vår åsikt baseras också på Malin Carlssons (Cerealia) 

och Henrik Åströms (Wasa) tankar om att funktionella förpackningar kan skapa mervärde för 

konsumenten och därmed bidra till ökad kundlojalitet. Vi menar nämligen att en förpacknings 

 66



Sökandet efter mekanismer 
 
funktionella egenskaper upplevs efter det att köpet fullbordats vilket gör att skapandet av 

kundlojalitet ligger inom denna efterköpsfas och det är där som förpackningen får visa 

konsumenten vad den går för och skapa mervärde för denne. Det är tänkbart att konsumenten i 

denna fas kan få ut ett sådant mervärde av förpackningens funktionella attribut att denne inte kan 

tänka sig att köpa en någon annan, i princip identisk, produkt som saknar dessa 

förpackningsegenskaper. Vad både Henrik Åström (Wasa) och Liselotte Tingvall (No Picnic) tar 

upp som exempel på detta är glasförpackningar som efter det att kärnprodukten konsumerats kan 

användas som dricksglas. Tanken med detta är då att kunderna inte vill ha endast ett glas utan de 

blir trogna kunder då detta innebär att de kan få en hel uppsättning likadana glas. Ola Larsson 

(Dafgård) ger även ett exempel på en estetiskt mycket lyckad förpackning men som i 

användarmomentet var ett misslyckande då dess utformning gjorde det svårt att värma innehållet. 

Produkten sålde som ett resultat av detta mycket dåligt och fick så småningom tas bort från 

marknaden då förpackningen inte fyllde sin funktionella uppgift.  

 

Trots att vi, med utgångspunkt från flera av respondenternas svar, vill lägga tonvikt på 

förpackningsfunktion när det gäller skapandet av kundlojalitet vill vi även diskutera estetiska 

aspekters påverkan på densamma. Liselotte Tingvall (No Picnic) menar nämligen att estetiska 

attribut kan skapa mervärde för konsumenten om produkten är av sådan karaktär att den kan stå 

framme i hemmet och inte gömmas undan i ett köksskåp. Hon tog bland annat upp skapandet av 

en tapeteffekt, hur flera förpackningar ser ut då de står bredvid varandra, och hur denna effekt 

kan leda till att kunden upprepar köp av samma varumärke för att kunna skapa en estetisk 

tilltalande helhet i sitt hem.  

 

7.5 Förpackningen som avspeglande attribut 

Våra respondenter anser alla att förpackningen är en av företagets vägar för att kunna 

kommunicera med konsumenten vilket är något som kan kopplas till Stenströms (2000) 

diskussion om intryckskonkurrens och det sken som en förpackning kan vidarebefordra till 

kunderna. Skenet kring en förpackning identifierar vi därmed som de värderingar som en 

förpackning vidarebefordrar till sina kunder och som vi ser ska stämma överens med de kvaliteter 

som kärnprodukten har.  Fredlund (2005) betonar även vikten av att denna kommunikation 

måste vara mycket tydlig och att den grafiska utformningen är bärare av varumärkesidentiteten. 

Därmed gäller det att en förpackning förmedlar företagets eller varumärkets kärnvärden.  
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Som påpekats av Anette Brolin Berg (Identity Works) är förpackningsdesign mer än kosmetik 

och den bidrar till kundens helhetsupplevelse. Dock bör denna upplevelse, som påpekas av 

Fredlund (2005), inte avvika från kärnproduktens värden. För att förpackningens sken därmed 

ska vara det rätta är det viktigt att den inte endast blir ett tomt skal (Fredlund, 2005) utan att den 

klarar av att förmedla verkliga värden som hela erbjudandet till kund kan leva upp till. Vi menar 

vidare att det här är lämpligt att återgå till Kants (2003) tanke om att något kan ha en själ. Detta 

något blir i vårt fall erbjudandet till kund och dess själ identifierar vi som de värden företaget 

söker sända ut. Förpackningsdesignen ska då kunna förmedla själen för att således kunna 

levandegöra denna för kunden. Om förpackningen inte lyckas med detta blir erbjudandet således 

själlöst. 

 

Ovanstående diskussion kan relateras till Vazquez et als. (2003) resonemang om att en dålig 

koordination av budskap kan skapa konflikt och förvirring. Paralleller i detta påstående hittar vi i 

begreppet sensus communis som Aristoteles definierar som den del av psyket som ansvarar för 

att skapa en koherent representation av olika intryck (Jönsson & Anderberg, 1999). Om ett 

erbjudandes olika delar signalerar skilda egenskaper blir det svårt för kunden att skapa en enhetlig 

idé om vad erbjudandet innebär. Med detta resonemang menar vi därmed att förpackningen ska 

återspegla och utstråla de kvaliteter som ett företag vill kommunicera och dessutom vara 

samstämmig med andra kommunikativa sändningar vilket också påpekas av exempelvis Bertil 

Bertilsson (Företag Beta). Detta menar vi skulle kunna bidra till att minska risken för att en 

förpackning, på samma sätt som Asplund (1987) beskriver två individers relation, kan bli socialt 

responslös och därmed inte uppmärksammas av konsumenten. På liknande vis kan en 

konsekvent kommunikation bidra till att förpackningen inte endast skickar ut en mängd signaler 

som uppfattas som kaotiska och utan bakomliggande tanke av konsumenten. En sådan typ av 

förpackning, som till exempel innehåller en lågkvalitativ produkt och som säljs till ett lågt pris 

med en tjusig förpackning som utstrålade en känsla av lyx, skulle därmed bli asocialt pratsam och 

inte kommunicera med sin motpart utan endast med sig själv. Urban Fasth (Skånemejerier) 

diskuterar på liknande sätt då han påpekar vikten av att en förpackning som exempelvis utstrålar 

jordgubbar också innehåller en kärnprodukt med jordgubbssmak. Att förpackningen hjälper till 

att avspegla vissa kvaliteter underlättar även identifieringen av denna vilket, enligt Stenström 

(2000), är viktigt för kunden då denne snabbt vill se vad som är viktigt och därmed inte har tid 

för motsägelsefulla budskap.  
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I samband med detta vill vi påpeka att det inte nödvändigtvis finns ”bättre” eller ”sämre” 

kärnvärden utan det viktiga ligger i ett konsekvent beteende. Som ett exempel på detta påpekar 

Liselotte Tingvall (No Picnic) exempelvis att många av detaljisternas billiga varumärksserier har 

mycket lyckade förpackningar då de lyckas med att urskilja sig från övriga produkter samtidigt 

som de tydligt utstrålar lågpris. Fredlund (2005) betonar även tydlighet i en förpacknings design 

och att det är viktigt att produktens ursprung tas med i beräkningarna. Tydlighet betonas även av 

Cheng (2005 i Fredlund, 2005) som påpekar att designens roll inte är att vara en 

skönhetsupplevelse utan att den ska klara att framhäva valda värden. Vi kan dock här se att 

förpackningens roll som förmedlare av värden kan kollidera med en önskan att få 

uppmärksamhet och att framhävas i butikens hylla. Då utstrålning av enkelhet och lågpris 

exempelvis kan vara bra för värdeförmedlingen kan det vara sämre för förmågan att väcka 

uppmärksamhet då vi ser att det i vissa situationer kan behövas helt olika typer av attribut för att 

åstadkomma båda.  

 

7.6 Funktionalitet och estetik 

Vi vill framhäva att vi inte endast ser förpackningen som något som kan kommunicera via sina 

visuella attribut utan vi hävdar även att förpackningsfunktionalitet kan vara ett sätt att 

kommunicera värden och öka konkurrenskraften. Detta då design är ett sätt på vilket kärnvärden 

kan utvecklas och styrkas (Fredlund, 2005) och vi gör gällande att det kan göras inte bara via 

estetik utan även via funktionalitet och att dessa två aspekter kan ha olika vikt beroende på typ av 

produkt. 

 

För att fortsätta diskussionen om världar i en kontext av funktionalitet vill vi börja med att 

konstatera att en förpacknings funktionalitet bör anpassas till den värld den vill tillhöra. Detta 

tycker vi är en naturlig tanke då, av praktiska anledningar, exempelvis en drickyoghurts 

förpackning måste se ut på ett speciellt sätt för att kunna stå bredvid läskflaskor. Likaså måste 

vissa förpackningsfunktioner som kan vara standard inom vissa världar tas efter då konsumenten 

förväntar sig dessa. En förpacknings funktionalitet innebär då inte en direkt konkurrensfördel 

utan fyller bara den funktionen att den kan accepteras som medlem av viss värld.  

 

Förpackningsfunktionalitet kan däremot bli en konkurrensfördel om den kan skapa ett mervärde 

för konsumenten som andra aktörer inte lyckas med. Just designens förmåga att skapa mervärde 

för kunden är något som betonas av Vazquez et al. (2005) och något som vi funnit belägg för 

bland våra respondenter. Exempelvis Liselotte Tingvall (No Picnic) menar att leverantörer, som 
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inte kan konkurrera med hjälp av pris, istället kan konkurrera med innovativa förpackningar som 

skapar mervärde åt konsumenten och som därmed rättfärdigar ett högre pris. Denna diskussion 

kan kopplas samman med Mattssons (2004) argument om att funktionalitet inte bara berör det 

användningsområde konsumenten kan ha för den utan också hur den kan gagna försäljningen av 

produkten. 

 

Vilken typ av produkt som diskuteras är också viktigt att ha i åtanke i och med att olika produkter 

tillfredsställer olika behov och för att kunna maximera produktens potential kan därmed fokus 

skifta. Olika typer av produkter kräver enligt vår åsikt att tonvikt läggs på olika 

förpackningsattribut. Om förpackningen slängs snabbt går eventuellt funktionalitet framför ett 

attraktivt yttre medan om det står framme kan andra estetiska värden bli viktigare. Liselotte 

Tingvall (No Picnic) menar exempelvis att ett attraktivt utseende kan ge mervärde för 

konsumenten om den står framme och därmed kan beskådas. Saltå Kvarns randiga förpackningar 

innehållandes exempelvis kikärtor och linser anser hon vara exempel på produkter som förut 

gömts undan i köksskåpen men som nu, tack vare en fräck och nytänkande design i vissa hem har 

blivit dekoration för köket. Om förpackningen slängs direkt efter konsumtionstillfället kan 

eventuellt andra faktorer, så som recept tryckta på en livsmedelsförpackning, ge mervärde. Olika 

funktionella och estetiska aspekter har därmed, som stipuleras av Snelders et al. (1993), olika 

betydelse beroende på omständigheterna vilket kan utnyttjas i designprocessen.  

 

Bertil Bertilsson (Företag Beta) säger även att funktionalitet kan ha en längre livslängd än 

förpacknings estetiska attribut i och med att om konsumenten verkligen upplever större 

användarvänlighet blir funktionen inte omodern. En annan tanke är också att, så som tas upp av 

Snelders et al. (1993), det kan vara lättare att förmedla fördelar till konsumenten då vi ser 

funktionella attribut som något mer påtagligt och därmed något som är lättare att påvisa för 

konsumenten. Bertil Bertilsson (Företag Beta) menar också att vad som avgör hur lyckad en 

förpackning är ofta hur funktionell den är. 

 

7.7  Produktserier 

Liselotte Tingvall (No Picnic) har, som tidigare påpekats, belyst den effekt som kan fås då flera 

förpackningar står bredvid varandra. Tapeteffekten kan göra att förpackningarna tillsammans får 

mer uppmärksamhet än vad en ensam förpackning kunde ha fått. Förpackningarnas skimmer, 

eller vad Björkman (1998) kallar för en produkts aura, kan därmed eventuellt bli annorlunda då 

de exponeras tillsammans till skillnad från när en förpackning står som ensam representant bland 

 70



Sökandet efter mekanismer 
 
konkurrenter. Liselott Tingvall (No Picnic) menar då vidare att det kan vara värt att lansera 

exempelvis olika smaker av samma kärnprodukt för att uppnå denna effekt. Denna smakvariation 

skulle då berättiga till fler rader i hyllan och därmed ge en annan upplevelse av förpackningarna.  

En viktig variabel gällande förpackningsdesign är då hur flera förpackningar ser ut bredvid 

varandra, hur det totala intrycket blir och vilka värden helheten förmedlar.  

 

Att med hjälp av förpackningar skapa konceptserier möjliggör även att sända ut gemensamma 

värden via flera produkter. Att ha liknande förpackningar på olika typer av kärnprodukter innebär 

därmed en möjlighet för förpackningar att sprida samma budskap på flera platser i butiken. Att 

ha en sammanhängande design över produktkategoriernas gränser menar Fredlund (2005) kan 

påvisa deras gemensamma ursprung och visa på enhetlighet. Konflikterande budskap kan därmed 

undvikas och vi kan tänka oss att de olika produkterna bidrar till att stärka varandra. Schmitt och 

Simonsons (1997) åsikt om att kontinuiteten i designen inte får styra över föränderligheten strider 

dock mot Fredlunds (2005) tankar då de stipulerar att det ibland kan vara effektivast att förändra 

något för att lättare kunna nå kunderna. Vissa typer av kärnprodukter kanske därmed lättare kan 

kommunicera med kunder om de inte, via sin förpackning, associeras till andra produkter. Vi ser 

därmed att kärnproduktens kvaliteter kan styra hur stor betoningen på samhörighet produkter 

emellan kan vara. Georg Kittel (Pågen) påpekar exempelvis att Pågen har vissa värden som de vill 

att samtliga förpackningar ska spegla samtidigt som de även vill betona varje produkts 

personlighet.  

 

7.8 Utgångspunkt  

Vi menar att det finns ett antal aktörer vars tankar och åsikter bör ligga till grund för 

designprocessen. Vi identifierar dessa aktörer som företaget, produkten, varumärket, 

konsumenten och konkurrerande förpackningar. Då vi inser att dessa kan ha olika preferenser 

som till och med går emot varandra finns det ett behov av att beakta dessa för att skapa bästa 

effekt.  

7.8.1 Företaget 

Kärnvärde är en term som kommer upp både i uppsatsens teoretiska avsnitt såväl som i våra 

genomförda intervjuer. I vissa fall är det själva företagets kärnvärden som åsyftas med denna 

term och i andra fall är det ett varumärkes specifika kärnvärden, som i vissa fall markant kan 

skilja sig från företagets egna. Denna diskussion blir meningsfull om den ses i ljuset av Fredlunds 

(2005) påstående om att produkter kan ses som representanter för ett företags värderingar. Vi 

 71



Sökandet efter mekanismer 
 
menar vidare att vid vilka kärnvärden fokus lägges beror framförallt på en faktor, nämligen den 

gällande hur företagets organisation ser ut. Med detta menar vi huruvida ett företag står som 

producent bakom en produkt framgår på förpackningen eller inte. Exempelvis i Cerealias fall kan 

vi tänka oss att en konsument köper Kungsörnens pasta eller Axas müsli utan att nödvändigtvis 

reflektera över att samma företag står som producent bakom dessa två. I ett sådant sammanhang 

är vi av den åsikten att fokus kan ligga på att förmedla varumärkets kärnvärden och att företagets 

kärnvärden då blir av en mer underordnad karaktär. Att dock betona företaget och dess värden 

via förpackningen tror vi, i de fall då det är möjligt och önskvärt, kan vara något positivt då 

företaget genom detta eventuellt skulle kunna stärka sina varumärken och påvisa olika produkters 

samhörighet. Den abstrakta nivån av en förpackning (Svengren, 1995) kan således påvisa 

företagets affärsidé, karaktär, värderingar, tillhörighet och ursprung. Henrik Åström (Wasa) 

berättar bland annat att Wasa söker visa på företagets långa svenska tradition genom alla sina 

förpackningar. Även Georg Kittel (Pågen) berättar att Pågen söker förmedla ”Livsglädje” i 

samtliga sina produkter.  

7.8.2 Kärnprodukten 

Av flera respondenter, bland annat Carina Harler (Spendrups), betonas vikten av att låta 

kärnproduktens egenskaper påverka förpackningsutformningen. I fallet med Spendrups som 

bland annat säljer vatten är det därmed viktigt att betona de egenskaper som vatten har och detta 

ska framgå av förpackningen. Georg Kittel (Pågen) säger även att en viktig fråga att ställa sig är 

vad kunden bör veta om kärnprodukten i fråga. Något som ligger i tiden skulle då kunna innebära 

att förpackningen visar på kärnproduktens fullkornsinnehåll i och med att hälsomedvetenhet är 

en viktig trend enligt Anette Brolin Berg (Identity Works) och Henrik Åström (Wasa). Detta kan 

därmed kopplas till och inspireras av Goffmans (1959) idé om att en förpackning, eller som i 

författarens teori en individ, bör anpassas så att den förmedlar det som det ligger i dennes 

intresse att förmedla.  

 

Kärnprodukten har även, såsom påpekats av Carina Harler (Spendrups) och Helen Zakrisson 

(Stockmos), en stor påverkan ur ett tekniskt hänseende då exempelvis kolsyrade drycker måste 

förvaras på ett visst sätt vilket innebär att kreativiteten begränsas. Olika kärnprodukter ger 

därmed olika förutsättningar för förpackningsdesignen och hur det går att arbeta med denna.  
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7.8.3 Varumärket 

Något som respondenterna ofta nämner är att varumärkets kärnvärden är mycket viktiga att 

framhäva och Bertil Bertilsson (Företag Beta) menar att det som i slutänden avgör hur företagets 

förpackningar ska se ut är vilka kärnvärden som varumärkena har. Detta leder då, som även Bertil 

Bertilsson (Företag Beta) påpekar, till att ett företags olika förpackningar och förpackningsserier 

ser olika ut då de har olika kärnvärden. För att använda Schmitt och Simonsons (1997) uttryck 

speglar därmed förpackningarna de olika varumärkenas personlighet. Anette Brolin Berg (Identity 

Works) menar också att varumärkesidentiteten är grunden för designarbetet. Att grunda 

förpackningens utformning på varumärkets kärnvärden, istället för på företagets egna kärnvärden 

kan, som den upplevs av oss, ha den fördelen att olika varumärken alternativt varumärkesserier 

kan skilja sig helt åt gällande både förpackningsutformning och de förmedlade värdena.  

 

Bertil Bertilsson (Företag Beta) påpekar även att förpackningsutformningen beror mycket på om 

det gäller en redan existerande produkt eller om den är helt ny. Vi vill därmed påpeka att om en 

existerande förpackning ska uppdateras är det viktigt att ta den ursprungliga förpackningen i 

beaktande då den är inarbetat hos kunden och igenkännbar.  

 

Ovanstående diskussion vill vi vidarekoppla till trender inom förpackningsdesign där flera av våra 

respondenter påpekade att de inte direkt följer trender när de skapar sina förpackningar utan 

istället utgår de från sina varumärkens kärnvärden. Emellertid är vi av den åsikten att dessa 

kärnvärden kan kommuniceras olika mycket. För att diskutera Wasa som exempel kan vi tänka 

oss att innan hälsodebatten drog igång och fullkorn blev populärt hade företaget inte lika stort 

behov av att markera att deras produkter innehåller detta. De kunde då koncentrera sig på att 

förmedla andra värden, exempelvis genuin svenskhet. Den fokusering på hälsa och fullkorn som 

råder idag kan därmed leda till att de värderingar som förut tydligt uttrycktes får stå tillbaka något 

för att nyare, och i viss mån trendigare, värden ska komma fram. Detta föranleder oss att 

poängtera att vi är av den åsikten att trender inom förpackningsdesign följs trots att 

varumärkenas kärnvärden fortfarande kommuniceras.  

7.8.4 Kunden 

I diskussioner om förpackningsdesign identifierar vi det som viktigt att kundens roll i 

kommunikationen förstås. Det framgår av intervjuerna med bland andra Anette Brolin Berg 

(Identity Works) och Liselotte Tingvall (No Picnic) att kundfokus, det vill säga att utgå från 

kundens behov i utformningen av förpacknnigsdesignen, är mycket viktigt för huruvida 
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förpackningsdesignen blir lyckad. Att ha en förpacknings målgrupp i fokus i skapandet stipulerar 

exempelvis Fredlund (2005) som något av största vikt då detta möjliggör en effektiv 

kommunikation. Att förutse kunders reaktion på en förpackning ser vi dock som något svårt då 

dennes bedömning, som diskuterats av Kant (2003) inte är knutet till förnuft eller kunskap. Att 

det finns en rationell tanke bakom varje köp ser vi därför som osannolikt vilket tvingar 

förpackningsdesignen att fungera bortom det logiska. Detta resonemang går då emot Abells 

(1991) påstående om att människor kan ses som rationella vars handlande genomsyras av en 

strävan att maximera den egna nyttan. Vi menar dock att detta endast stämmer om det ses i ljuset 

av Skogs (1997) diskussion om att ett beslut endast kan anses vara rationellt om individen sökt 

efter den information på vilket ett beslut grundades. Som ett alternativ kan resonemanget ses 

utifrån perspektivet att en rationell individ väljer det alternativ som troligen ger denne störst nytta 

(Heath, 1976).  Emellertid kan ordet nytta vara diskuterbart då vi kan tänka oss att samma 

produkt kan ge olika nytta för olika individer. Ett exempel som belyser detta kan vara att när en 

person köper en förpackning med chokladglass kan den söka tillfredsställa hungerkänslor, en 

annan person kan söka tröst medan en tredje genom köpet söker tillhöra en viss grupp. 

 

Gällande detta resonemang sällar vi oss till Asplunds (1987) påpekande om att det avsända först 

blir avsänt när det blir mottaget. Med andra ord har en förpackning lyckats i sin kommunikation 

först när kunden faktiskt uppfattar det som förpackningen söker sända ut. Problemet med detta 

blir då att kunna förutse vad kunden kan uppfatta av en förpackning (Meskin och Weinberg, 

2003) då det är vad som uppfattas som är det viktiga, inte vad som är förpackningens ambition 

att vidarebefordra. Att först fundera på önskad respons från kundhållet blir därmed en 

utgångspunkt för förpackningsdesignen (Milton, 1991). Detta menar vi dock kompliceras 

ytterligare av att kunder inte är en homogen grupp människor utan de består av individer som var 

och en har sina egna tolkningsramar, något som därmed påverkar hur förpackningen uppfattas 

(Laimer Molins, 2003 i Spolander & Burman, 2003) Att förpackningen därmed ger möjlighet till 

flera tolkningar blir viktigt då det är svårt att exakt avgöra hur kunden ska tolka den (Svengren, 

1995). Att ha kunden i fokus i förpackningsdesignsprocessen identifierar vi därmed som något 

mycket viktigt då det de facto är denne som avgör vad som egentligen ingår i förpackningens 

kommunikation.  

7.8.5 Konkurrenter  

I princip ingen av våra respondenter ansåg att konkurrenters förpackningar hade någon större 

inverkan på deras egen förpackningsdesign. Detta tror vi dock endast är delvis sant och beror lite 

på hur inverkan definieras. En utgångspunkt i detta kan vara Goffmans (1959) diskussion om att 
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en ny aktör på scenen måste passa in bland övriga aktörer. I detta fall är det en förpackning som 

måste passa in bland övrigt sortiment på hyllan så att kunden förstår vad det är för en typ av 

produkt, inser dess värden och därmed köper den. Anpassning till den standard som finns inom 

kategorin skulle kunna vara omedveten men ändå utgöra en påverkan på förpackningsdesignen. 

Likaså tror vi att respondenternas påstående om att de inte låter sin förpackningsdesign påverkas 

av konkurrenternas inte riktigt stämmer överens med vad som faktiskt sker. Vi ser det som något 

naturligt att en aktör påverkas av sin samtid, av vilken konkurrenter är en del. Som ett exempel på 

detta kan vi se att många respondenter söker betona det hälsosamma i sina kärnprodukter genom 

sina förpackningar och detta vågar vi säga nog antagligen inte är en slump utan ett resultat av 

pågående samhällsdebatt och andra aktörers svar på denna. Att en förpackning därmed påverkas 

av sina konkurrenter ser vi emellertid inte som något negativt utan mer som ett måste för att 

förpackningen ska kunna fortsätta utgöra ett konkurrensmedel. Med detta menar vi dock inte att 

en förpackning ska överge det som är det unika för just den utan snarare att förpackningen ska 

utvecklas med sin tid. 

  

Tanken att en konkurrent som återfinns inom samma produktkategori är väldigt innovativ 

gällande förpackningsinnovation et cetera skulle också kunna påverka förpackningens utformning 

då  mer energi måste läggas på detta för att kunna hålla jämna steg med konkurrenterna.  

7.9 Förpackningen som innovation och drivare av kategorin 

Vi vill diskutera vår tanke om att förpackningsinnovation kan bidra till att produktkategorier drivs 

framåt, och därmed förbättras produktens konkurrenskraft. Enligt Gurteen (1998) och 

Kuczmarski (1996) innebär innovation en process där ny kunskap används. Genom att börja 

tänka på nya och annorlunda sätt kring förpackningar och därmed skapa nya lösningar för dessa 

skulle marknaden kunna förändras och därmed skulle nya förutsättningar skapas. Detta 

resonemang baser vi bland annat på Anette Brolin Bergs (Identity Works) idé om att nya 

förpackningslösningar kan bidra till att en redan befintlig kärnprodukt blir ett helt nytt 

erbjudande till kunden. Viktigt att poängtera är att det inte behöver röra sig om drastiska 

förändringar eller utvecklingar, något som påpekas av Cheng (2005 i Fredlund, 2005), utan det 

kan handla om att exempelvis förändra storleken eller formen på en förpackning. Genom att på 

detta sätt förändra erbjudandet kan andra kunder, och befintliga kunder i nya situationer, 

attraheras av förpackningen. Förpackningsinnovation är också något som nämns av bland andra 

Ola Larsson (Dafgård) och Anders Andersson (Företag Alfa) som något viktigt för att kunna 

behålla konkurrensfördelar. Att inte nöja sig med en befintlig förpackning med anledning av att 

den fungerar tillfredsställande för stunden skulle därmed kunna ge företaget konkurrensfördelar 
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på längre sikt. Dessa fördelar skulle då, som många av våra respondenter kommenterat, 

exempelvis komma från möjligheten att differentiera produkten utifrån ett funktionellt 

perspektiv. En sådan innovation kan därmed leda till att skillnader mellan konkurrerande 

produkter synliggörs (Svengren, 1995). Nyskapelser, som exempelvis Johne (1999) påpekar, är 

viktigt för att behålla eller öka marknadsandelar vilket vi vill tillägga kan vara en viktig ingrediens 

på en konkurrensutsatt marknad. Precis som tidigare nämnts kan en ny förpackning också bidra 

till att kunder som tidigare varit lojala mot ett annat varumärke och dess produkter lockas att 

prova produkten med den nya förpackningen.  

 

Smarta och väl utformade förpackningar kan, enligt bland andra Anette Brolin Berg (Identity 

Works), bidra till ökat intresse hos konsument och skapa nya behov. På liknande sätt anser Johne 

(1999) att både produkt- och marknadsinnovation kan spela mycket stor roll för framgång. Vi kan 

se att vissa produkter inte är någonting utan sina förpackningar. Ett exempel på detta är 

drickyoghurt, vars förpackning har bidragit till hela produktens existens. Yoghurten, som i 

princip ser ut och smakar som fruktyoghurt alltid har gjort, den har bara en något tunnare 

konsistens, har genom sin förpackning förändrat konsumentbeteendet av denna traditionella 

produktkategori. Idag är således fruktyoghurt inte längre endast barnens favoritfrukost, utan den 

har tagit steget till att bli ett mellanmål, snack eller en snabb lunch för människor, företrädelsevis 

unga sådana, i farten. Följaktligen har yoghurtleverantörerna genom förpackningen lyckats nå en 

helt ny kundgrupp. Genom den nya, flaskliknande, förpackningen har yoghurtleverantörerna 

också lyckats utöka sin närvaro i butiken genom att ha kvar sin gamla plats i mejerihyllan 

samtidigt som de i flera butiker har erhållit en plats i läskkylskåpen. Fruktyoghurt är således inte 

längre endast ett sötare alternativ till filmjölk utan också ett matigare alternativ till Coca Cola. 

Förpackningen kan sålunda inte bara bidra till marknadsföring av produkten utan den kan också 

användas för att driva hela produktkategorier och marknader framåt. 

Om vi, liksom Vazquez et al. (2003), väljer att dela upp en kunds köpprocess i indirekta och 

direkta faktorer ser vi att en förpackningsdesign kan ha stor påverkan på köpet i och med att 

direkta faktorer, så som exempelvis smaken på produkten eller dess kvalitet, kan vara svåra att 

bedöma vid köptillfället och indirekta faktorer blir därmed viktigare. Förpackningsdesignen blir 

då ett surrogat varigenom de indirekta faktorerna kan förmedlas (Dick et al., 1996). Emellertid är 

vi av den åsikten att detta stämmer bäst den gång en produkt köps för första gången och att det 

därmed är denna gång som dessa indirekta faktorer är som viktigast. Detta hänvisar vi också till 

Urban Fasths (Skånemejerier) resonemang om att en kärnprodukt som inte håller vad dess 

förpackning utlovar inte manar konsumenterna till återköp. Denna synpunkt tonar därmed ner 
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vikten av en förpacknings estetiska attribut trots att estetiken på kort sikt kan vara ett starkt 

konkurrensmedel. Vi ser därmed förpackningsdesign som ett starkt konkurrensmedel vid 

förstagångsköp men dess kraft kan eventuellt minska då konsumenten har provat kärnprodukten. 

Om kärnprodukten inte håller måttet kommer förpackningen inte lyckas att sälja denna på nytt 

och förpackningen spelar därmed inte lika stor roll vid ett andra köp. Om kunden däremot har 

blivit lojal mot en produkt menar vi att denne inte heller i särskilt stor mån tar någon hänsyn till 

förpackningens estetiska attribut eftersom denne känner till kärnproduktens kvaliteter. Emellertid 

kan vi tänka oss att konkurrerande förpackningars utseenden blir av större vikt i detta hänseende 

då en attraktiv eller nyskapande förpackning från konkurrentens sida eventuellt kan få den lojala 

kunden att prova konkurrentens produkt istället. Detta kan vi koppla till Ferry (1993) som menar 

att den konst som tidigare tillhörde avantgardismen har kommit att bli en del av den etablerade 

konsten. Det radikala mister i och med det sin betydelse och blir istället en del av det etablerade 

samhället. Det extrema blir därmed accepterat och så småningom banalt. Vi menar genom detta 

att en förpackning som nylanseras kan ses som nyskapande och annorlunda men denna blir allt 

vanligare ju längre tiden går och ju mer kunder exponeras för denna. Kunden tillskanskar sig 

därmed den kunskap som Kant (2003) benämner som kunskap a posteriori, det vill säga inlärd 

kunskap som kommer av erfarenhet. När detta skett menar vi att en kund inte längre på samma 

sätt uppmärksammar produktens förpackning. Först när en ny förpackning lanseras för 

produkten, alternativt när en konkurrerande produkt lanseras med en ny förpackning, förändras 

situationen. Kunden har då endast a priorikunskap, kunskap utan erfarenhet, om den nya 

förpackningen och vi ser därmed denne som mer mottaglig för förpackningens eventuella 

påverkan. Detta kan vi tänka oss kan leda till att kunden väljer att prova produkten med den nya 

förpackningen då många, precis som Liselotte Tingvall (No Picnic) påpekar, tycker om att prova 

nya saker.  

Diskussionen om innovation vill vi även koppla till Chengs (2005 i Fredlund, 2005) påstående om 

förpackningens roll i de två identifierade faserna, köpsituationen och efterköpssituationen. Då 

förpackningen är viktig i båda dessa faser, fast olika attribut kan få olika vikt beroende på fas, är 

det viktigt att innovationen framgår i båda dessa. Om en innovation är bra för 

efterköpssituationen, som exempelvis en återförslutningsbar förpackning, ser vi det som viktigt 

att detta framgår i köpsituationen. Det är emellertid viktigt att denna inte komprometterar 

köpsituationen genom att göra förpackningen oattraktiv. Förpackningens förmåga i dessa två 

situationer ser vi därmed som något som måste balanseras och ingen situation får ta överhand 

utan ett positivt intryck måste ges i båda situationerna.  
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7.9.1 Konsumentbehovet 

All innovation ska enligt Kuczmarski (1996) genomsyras av existerande konsumentbehov, vilket 

även Anette Brolin Berg (Identity Works) påpekar.  För att bibehålla konkurrenskraften stipulerar 

vi därmed att förändringar på marknaden eller hos kundernas preferenser måste 

uppmärksammas. Emellertid vill vi utvidga Kuczmarskis (1996) påstående genom att påpeka att 

konsumentbehov inte endast kan följas utan att de också är något som en förpackning kan skapa 

eller förändra.  Exempelvis kan vi tänka oss att en förpackning med funktionella attribut som 

egentligen inte är nödvändiga eller förbättrande ändå kan upplevas som något nytt och 

förbättrande av kund. Att skapa ett behov, eller att inbilla en kund att en förpackning fyller en 

viss funktion, upplever vi dock skulle vara mer riskfyllt än att från början utgå från de reella 

behov som konsumenten har och som verkligen ger mervärde. Det torde nämligen vara svårare 

att långsiktigt behålla ett, hos konsumenten, skapat behov utan direkt förankring i verkligheten. 

Vi kan tänka oss att ett sådant behov blir offer för nymodighetens sötma och därmed attraherar 

ett stort antal förstagångsköpare. Om konsumenten sedan märker att denne inte har ett verkligt 

behov av denna innovation stipulerar vi att denne inte kommer att upprepa sitt köp då produkten 

inte tillförde något egentligt mervärde. Först när ett reellt mervärde ges ser vi att konsumenten är 

ovillig att gå tillbaka till ursprungsstadiet. Ett exempel på detta ser vi är den innovation som skett 

bland höga och smala yoghurförpackningar vars öppningsanordning förändrats från att endast ha 

varit en öppning i pappersförpackningen till att ha blivit en skruvkork i plast. Denna innovation 

tänker vi har fyllt ett reellt behov som få konsumenter idag skulle vilja vara utan.  

 

Ovanstående diskussion kan även förlängas då kundens vilja att betala för förpackningar tas med 

i beräkningen. Så som Henrik Åström (Wasa) berättat är kunder ofta relativt ovilliga att betala för 

förpackningar och därmed känsliga för tanken på att kärnproduktens förpackning ökat det totala 

priset. Det gäller därmed att den nya funktionen ger något tillbaka till konsumenten, att denne 

känner att den får ut ett mervärde av att köpa produkten i fråga. Det är återigen viktigt att, som 

stipuleras av Kuczmarski (1996) ha konsumentbehovet i åtanke under hela processen då det, i 

slutänden, är konsumenten som avgör om erbjudandet blir lyckat eller inte.   

7.9.2 Nya scener  

Om vi ser till Johnes (1999) två innovationsbegrepp, produktinnovation och 

markandsinnovation, föreskriver vi att dessa inte ses som två separata fenomen utan som två 

delar som följer och stöttar varandra. De två innovationsbegreppen ser vi dock inte som 

tillräckliga i detta sammanhang utan vi vill poängtera förpackningsinnovation som ytterliggare en 
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innovationsaspekt. Denna aspekt påpekas också av Anette Brolin Bergs (Identity Works) som 

menar att förpackningar idag i större mån söker anpassa sig efter konsumenters olika behov som 

skiljer sig åt beroende på livssituation. Att anpassa och förändra förpackningen, genom att till 

exempel skapa mindre förpackningar för enmanshushåll, bidrar därmed till att produkter kan 

penetrera nya konsumentgrupper genom att produkterna görs attraktiva för flera grupperingar 

samtidigt.  

 

En ny förpackning som skiljer sig avsevärt från den traditionella kan skapa möjligheter för 

produktens platsbyte i butik. Då olika förpackningar kräver olika förvaringsmöjligheter kan en 

sådan förändring ge varumärket en möjlighet att vara närvarande på flera platser i butiken och 

därmed exponeras mer. I och med detta skapas ett nytt erbjudande till kunden vilket eventuellt 

kan leda till ökad försäljning. Ett exempel på detta är drickyoghurten som flyttat yoghurt från 

mejerihyllan till läskkylen. Även Wasas nylanserade produkt Knäckis har gjort att Wasa nu inte 

längre endast återfinns i knäckebrödshyllan utan också tillsammans med kex. Detta leder till att 

nya målgrupper och användningstillfällen finner produkten. Vi är medvetna om att detta också 

innehåller ett stort mått av produktinnovation men vi kan emellertid vända på denna diskussion 

genom att poängtera att önskad plats i butik kan föranleda produkt- och förpackningsinnovation. 

Med andra ord kan förpackningen skapa ett nytt erbjudande till kund då den möjliggör nya 

platser i butik. En såsproducent kanske skulle föredra att placera sin produkt bredvid köttet 

istället för på en hylla tillsammans med en stor mängd andra såser. För att kunna göra detta måste 

dock förpackningen utformas för ett för ändamålet passande sätt.  Wasa kanske skulle vilja synas 

även i snackshyllan och skulle därmed kunna tillverka mindre påsar i folierad plast och däri 

stoppa mini-knäckebröd med någon passande smaksättning så som chili eller vitlök. Eller varför 

inte synas som en kartong i flinghyllan innehållandes småbitar av knäckebröd som konsumenter 

kan använda som ett nyttigare alternativ till flingor? En förändring i förpackningen skulle därmed 

inte kräva särskilt stora eller ens några förändringar i kärnprodukten utan förpackningen skulle 

endast möjliggöra skapandet av tillhörighet med en annan marknadskategori. Viktigt att påpeka 

tycker vi dock är att vid byte av marknadskategori finns standarder som måste efterföljas så att 

produkten blir en del av ett sammanhang och därför inte missas av konsument (Stenström, 2000). 

Detta kan härledas från Goffmans (1959) diskussion om hur en aktör måste anpassa sig till 

scenen och de övriga aktörerna. Utan sådan anpassning kan individer förbise aktörens 

scennärvaro.  
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Närvaron i flera produktkategorier kan få konsekvenser, dels för företaget i stort men också för 

exempelvis trovärdigheten för varumärket. En fara med överexponering menar vi skulle kunna 

vara en urvattning av varumärket och att dess trovärdighet minskar.   

 

7.10 Konsumentnära logistik  

En aspekt som Carina Harler (Spendrups) och Åsa Trulsson (Paragon Pac Design) berört är den 

som vi vill kalla för konsumentnära logistik ur ett förpackningsperspektiv. Detta härleder bland 

annat från en av de aspekter som Prendergrast och Pitt (1996) behandlar och som de beskriver 

som något som underlättar handhavandet av produkten både gällande dess användande och dess 

förvaring. Med detta menar vi då dels hur kunden kan transportera produkten från butiken till 

hemmet och dels hur den kan handhas i livsmedelsbutiken. Carina Harler (Spendrups) påpekar 

att Spendrups i sin förpackningsutveckling funderar på hur lätt förpackningen kommer att vara 

att hantera för livsmedelsbutikens kassapersonal. Att kunden ska kunna transportera det mellan 

butik och hem är också en viktig faktor att överväga. Åsa Trulsson (Paragon Pac Design) ger 

bland annat exemplet med tvättmedel och att dess stora, tunga förpackningar ofta behöver ett 

handtag för att underlätta kundens transportproblem.  

 

7.11 Företaget och förpackningsdesign 

Skapandet av god design stipulerar Eksell (1999) är en mycket viktig del av företagsledningens 

arbete då den är viktig i skapandet av företagets ansikte. Detta resonemang har gjort att vi 

uppmärksammat den vikt och påverkan som en organisation kan ha på en förpackning.  Den 

bakomliggande organisationen ser vi kan ha stor påverkan på den slutgiltiga förpackningen, vilket 

gör en diskussion om organisationen relevant i detta sammanhang. 

 

Flera respondenter har nämnt att exempelvis ett företags maskinpark kan sätta stop för nya och 

kreativa förpackningsförslag. Ett problem av denna typ menar vi kan uppstå på grund av en brist 

i kommunikationen mellan avdelningar på ett företag. Flera respondenter berättar att 

förpackningsdesignen åligger marknadssidan på ett företag att sköta. Vissa respondenter berättar 

dock att alla inom företaget har möjlighet att komma idéer rörande förpackningar och exempelvis 

Urban Fasth (Skånemejerier) säger att både produktionssidan och marknadssidan är involverade i 

skapandeprocessen. Vi ser dock inte detta som tillräckligt och stödjer oss här på No Picnics sätt 

att arbeta som enligt Liselotte Tingvall (No Picnic) inbegriper multidiciplinära grupper med 

representanter från det beställande företagets alla delar då en förpackningsförändring kan 

 80



Sökandet efter mekanismer 
 
innebära stora förändringar inom hela företaget. På grund av detta och för att undvika att 

företaget lägger ner tid och energi på att skapa förslag som sedan inte praktiskt kan genomföras 

på grund av exempelvis tekniska begränsningar ser vi det som viktigt att trycka på värdet av att 

integrera företagets alla delar i förpackningsprocessen. I och med detta vill vi postulera att det är 

vikigt att det från ledningens håll skapas reell möjlighet för denna typ av integration och att det 

blir en del av den överordnade strategin. Med andra ord är det är viktigt att alla delar av företaget 

är med och sådan så kallad concurrent engineering (Cooper & Press, 1995) kan då bidra med en 

effektivisering av processen vilket i sin tur kan producera kundtillfredsställelse. Detta blir då även 

ett sätt att undvika att se på förpackningsdesign som ren kosmetik utan att även lyfta fram hur 

förpackningen kan komma med ett reellt bidrag (Ranky, 1994). 

 

I våra genomförda intervjuer har vi uppmärksammat att det finns vissa skillnader företagen 

emellan vad gäller affärskultur ur ett förpackningsdesignsperspektiv. Affärskulturen ser vi som 

viktig att diskutera i och med att vi stipulerar att den kan ha stor betydelse för hur 

förpackningsdesignen behandlas och används, detta i och med att vi här ser en innovativ miljö 

som viktig för ett effektivt arbete med förpackningsdesign. Inom vissa företag framgår det av 

intervjuerna att alla inom organisationen kan vara med och tycka till om förpackningar medan det 

inom andra framgår att förpackningen är en sak för marknadsavdelningen att ta hand om. Anette 

Brolin Berg (Identity Works) trycker även på betydelsen av att företag har en organisationskultur 

som driver innovation och att det finns forum för detta. Vidare berättar även Henrik Åström 

(Wasa) att det, även efter Wasas omorganisation, förekommer mycket samarbete mellan 

kommunikationsavdelningen och innovationsavdelningen. Att därmed söka påverka eller ge 

grogrund för uppkomsten av en sådan affärskultur kan bidra till ett mer symbiosiskt tänkande 

kring förpackningsutveckling och dess utformning. Att på detta sätt kunna lämna en gammal 

organisation bakom sig och börja tänka annorlunda kring innovation kan därmed ses som viktigt 

för att kunna öka nyskapandet (Gurteen, 1998).  

 

För att uppnå en affärskultur som bland annat består av stor möjlighet och vilja att samarbeta 

mellan företagets inre gränser menar vi att en underlättande faktor kan vara att företaget som 

helhet bestämmer sig för en designpolicy (Cooper & Press, 1995). Denna ska då genomsyra 

företaget och alla dess förpackningar. Att på ett tidigt stadium även besluta om grundläggande 

varumärkesplattformar ser vi också som ett viktigt steg för att uppnå en samstämmighet som kan 

påverka samarbetet positivt och göra att de inblandade lättare drar åt samma håll. 
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8. Begreppsskapande  

I detta kapitel presenteras de begrepp vi skapat för de mekanismer som möjliggör förpackningsdesignens roll i 

konkurrenssituationer. Dessa begrepp har vi kommit fram till efter att ha analyserat vårt empiriska material och 

kopplat samman detta med förpackningsdesignens ramverk.  

 

Genom begreppsskapandet har vi tillrättalagt de plankor, de vill säga de mekanismer vi funnit 

vara av relevans för förpackningsdesignens roll i konkurrenssituationer och därmed har vi skapat 

vår bro vilken visas i figur 8.1. 

 

 

 
Figur 8.1 Färdigbyggd bro 

 

8.1 Kärnprodukt och förpackning som helhet 

Under vår forskning har vi märkt att olika aktörer har olika uppfattningar om vad som ingår i 

ordet förpackning. På grund av detta ser vi att ett viktigt och grundläggande begrepp att skapa 

berör förpackning och produkt och hur dessa egentligen hänger ihop med varandra.  

 

En definition av förpackning som vi har funnit vara tillämplig i detta sammanhang är en där 

förpackningen ses som en helhet gällande dess utseende och de värderingar och associationer 

Begrepp 
• Kärnprodukt och 

förpackning som helhet 
• Nyttobedömning 
• Förpackningsvänligt klimat 
• Mervärde 
• Exponering 
• Kärnvärde 
• Hanterbarhet 
• Passform 

Grafisk design - Hur 
företag i praktiken kan 

utforma en 
konkurrenskraftig 

förpackning  

Förpackningsdesign kan 
vara ett viktigt 

konkurrensmedel 

 83



Begreppsskapande 
 
som den vidarebefordrar till kunden från sin plats i butiken. Med en förpackning menas också 

den funktionalitet som den har, som eventuellt inte framgår i butiken men som får en tydlig roll i 

användningsögonblicket. Detta är därmed en utveckling av vår tidigare definition som vi beskrev 

i kapitlet om förpackningsdesignens ramverk där vi endast tog hänsyn till de visuella attribut som 

en kund kan se i butik och de värden som en förpackning utstrålar.  

 

Något vi vill framhålla är emellertid att vi har funnit att en förpackning inte alltid kan särskiljas 

från kärnprodukten utan att dessa två tillsammans kan skapa den produkt som köps av kunden. 

Med andra ord påverkar förpackningen och dess innehåll varandra och de samverkar för att 

skapa en helhetsupplevelse för konsumenten. Att inte göra för stora åtskillnader mellan 

förpackning och kärnprodukt ser vi därmed som viktigt och genom att tänka på förpackningen 

som en del av produkten, eller som produkten som en del av förpackningen, blir det lättare att 

skapa ett unikt och tilltalande erbjudande till konsumenterna. 

 

8.2 Nyttobedömning 

Individer gör inte alltid val som av utomstående kan upplevas som rationella. En mängd nyttor 

kan ligga bakom ett köp beroende på situation och kund. Ett begrepp i detta sammanhang blir 

därmed nyttobedömning som för oss innebär hur och varför en kund svarar på en valsituation. 

Att inhämta insikt om vad som styr kundens nyttobedömning skulle därmed kunna göra dessa 

situationer mer förutsägbara. De grunder som används när kunden gör sin bedömning kan 

genom förpackningsdesignen betingas och därmed sättas igång när individen utsätts för 

förpackningsstimulus. Valets utlösande faktorer skulle därmed kunna manipuleras i 

konkurrenssituationer.  

 

8.3 Förpackningsvänligt klimat 

Vad vi ser som ett bakomliggande samband för de mekanismer som det skapas begrepp för i 

detta kapitel är den företagsorganisation som finns. Vi har kommit fram till att vikten av en, ur ett 

förpackningsdesignmässigt perspektiv, passande organisation inte nog kan understrykas. Detta då 

det är i ett företagets organisation som en särskild anda kan byggas upp som möjliggör skapandet 

av en för ändamålet framgångsrik förpackning. Vi föreskriver att det är inom organisationen och 

dess kultur som den skapande processen uppstår och får sin näring. Att därmed skapa en 

organisation som är anpassad till det som företaget söker uppnå med förpackningen är mycket 

viktigt. Anser exempelvis ett företag att det konkurrerar bäst med funktionella förpackningar 
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torde detta vara något som skall avspeglas i företagets uppbyggnad och hur det samarbetas mellan 

olika avdelningar, så som produktion- och marknadsavdelningarna. Att personer från många delar 

av en organisation deltar i förpackningsdesignarbetet ser vi som något viktigt då det möjliggör en 

bred syn på fenomenet. En passande organisation utgör därmed basen för hur väl 

förpackningarnas möjligheter utvecklas. 

 

8.4 Mervärde 

Genom att ge mervärde till konsumenten kan kundlojalitet och konkurrenskraft skapas. Detta 

mervärde stipulerar vi kan framkallas genom förpackningen på fyra olika sätt, nämligen genom 

vad vi vill kalla för estetiskt mervärde, funktionellt mervärde, emotionellt mervärde eller praktiskt 

mervärde. Med estetiskt mervärde menas att konsumenten uppskattar förpackningen för att den 

tillför något estetiskt till hemmet, kanske är förpackningen något som ska står framme i köket 

och därmed blir det viktigt att den har ett attraktivt yttre. Det estetiska mervärdet kan också 

fungera som ett incitament till köp då kunden lockas av förpackningens yttre och på grund av 

detta anser den vara värd att köpa. Det funktionella mervärdet uppkommer ofta vid 

användningstillfället och bidrar till att konsumenten lättare kan tillgodogöra sig produkten. En 

förpackning kan även ha ett emotionellt mervärde då dess utformning kan ge kunden känslan av 

att denne får ta del av förpackningens utstrålade värderingar och på så sätt förstärka eller 

förändra självbilden och andra individers syn på denne. Det fjärde mervärdet som vi identifierat 

är det praktiska vilket koncentrerar sig på att se vad som är praktiskt för kunden och 

konsumenten. Detta kan exempelvis vara att en viss produkt finns i mindre förpackningar för att 

passa småhushåll.  

 

8.5 Exponering 

En förpackning kan bidra till att skapa intresse för en produkt och bidra till att den når en stor 

exponering. Emellertid vill vi påpeka att det finns olika typer av exponering som en förpackning 

kan ge upphov till. En sådan typ av exponering väljer vi att kalla för kvalitativ exponering, vilket 

innebär att förpackningen syns i hyllan i och med att den är annorlunda eller mer attraktiv än 

konkurrerande aktörer på samma hylla. Förpackningen har då en förmåga att väcka kundens 

uppmärksamhet då den urskiljer sig från andra förpackningar vilket kan bidra till att den köps.  

 

Den andra typen av exponering har vi valt att kalla för kvantitativ exponering och inom detta 

begrepp identifierar vi ett antal olika varianter. Kvantitativ exponering kan innebära att 
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förpackningen eller produktserier med matchande förpackningar återfinns på ett flertal hyllor 

inne i butik. Kunden kommer i kontakt med liknande förpackningar på flera platser och 

förpackningarnas värden har därmed fler tillfällen att penetrera kundens medvetande och påverka 

denne i önskvärd riktning. Detta begrepp vill vi även koppla till världsval, med vilket menas att en 

produkt måste göra ett val till vilken värld den vill tillhöra. En värld skulle exempelvis kunna vara 

en prisnivå eller ett visst marknadssegment. Detta är vi medvetna om kan kopplas till 

produktinnovation, men vi ser också att förpackningsinnovation möjliggör denna typ av 

kvantitativ exponering. Genom att ha som utgångspunkt var i butiken företaget vill att produkten 

exponeras kan förpackningen anpassas till den miljö som finns där men fortfarande ha i princip 

samma innehåll som tidigare. 

 

En annan aspekt av kvantitativ exponering är den så kallade tapeteffekten. Denna effekt 

uppkommer då likadana förpackningar hamnar bredvid varandra och samverkar visuellt för att 

fånga kundens uppmärksamhet. Denna typ av exponering är även något som kunden kan söka 

återskapa i sitt eget hem då det, om produkten med sin förpackning är av den typ som står 

framme i hemmet, kan vara visuellt attraktivt med flera likadana förpackningar uppställda bredvid 

varandra.  

 

En tredje typ av kvantitativ exponering är att förändra förpackningen så att den tar mer plats i 

hyllan, att göra hela förpackningen större eller att förändra förpackningen på sådant sätt att den 

yta som ses av kunden blir större och därmed eventuellt bli mer slagkraftig. 

 

8.6 Kärnvärde 

För att företag ska kunna ha en helhetssyn gällande förpackningsutformning och var tonvikten 

ska läggas är det viktigt att kärnvärdena som influerar en förpackning identifieras. Vi urskiljer att 

det finns ett flertal grundläggande aktörer vars olika preferenser och personligheter påverkar en 

förpackningsutformning. De värderingar som en förpackning söker sända ut bör anpassas till 

kärnproduktens personlighet och kvaliteter men även vara lyhörda för vad kunden vill ha och vad 

ett företaget i stort vill förmedla för värderingar. Även vad konkurrenterna sänder ut påverkar en 

förpackning då den anpassas till den värld den befinner sig i. I och med detta ser vi det som 

viktigt att en förpackning inte utformas helt efter de trender som är i ropet just då utan att olika 

aktörers värden är i fokus och avspeglas i förpackningen. 
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8.7 Hanterbarhet 

Vi har kommit fram till att förpackningsdesign bidrar till att göra eventuellt otympliga produkter 

hanterbara vilket kan bidra till deras kommersialiserbarhet. Med detta menar vi exempelvis 

möjligheten att underlätta transporten av en produkt mellan butiken och konsumentens hem, 

något som vi menar ökar attraktionen för att köpa denna produkt. Ett slitkraftigt handtag på en 

tung och stor förpackning är ett exempel på vad vi vill kalla för en produkts hanterbarhet. Att 

produkten i fråga är lätt att arbeta med för butikspersonalen är också något som underlättar för 

kunden i butiken då produkterna exempelvis på ett smidigt sätt får plats i kassan. 

 

8.8 Passform 

Ytterligare ett begrepp vill vi kalla för en förpacknings passform och med detta menar vi hur väl 

förpackningen passar in i det totala erbjudandet till kunden. Om produkten är avsedd som en 

lågprisprodukt utan ambitioner på hög kvalitet ska detta avspeglas i förpackningen. Det viktiga är 

därmed inte att ha den mest attraktiva förpackningen på hyllan utan att förpackningen ska 

förtydliga det budskap som företaget söker sända ut genom kärnprodukten och priset. Att 

försöka ha en lyxig förpackning till en lågkvalitativ lågprisprodukt är därmed inte lyckat i och med 

att kunden då mottar olika typer av signaler som kan skapa förvirring.  
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9. Fortsatta tankar kring förpackningens roll i dagligvaruhandelns 

strukturomvandling 

Nu är vårt syfte besvarat, vår bro byggd, och vi står här med ett antal skapade begrepp för de mekanismer som 

möjliggör förpackningsdesignens roll i konkurrenssituationer. Vi finner det härmed lämpligt att gå tillbaka dit vi 

en gång började i det första kapitlet, till dagligvaruhandelns strukturomvandling. Nedan följer därmed en 

diskussion kring vad vi kommit fram till i denna uppsats och hur detta kan påverka leverantörerna i 

dagligvaruhandeln.  

 

Som tidigare nämnts finns ett flertal teorier om vad leverantörsföretag kan göra för att nå fortsatt 

framgång i dagligvaruhandelns strukturomvandling. Dessa strategier kan innebära att leverantören 

försöker reducera sitt prisgap till EMV, introducerar ett eget lågprisalternativ, själv börjar tillverka 

EMV åt detaljisterna eller försöker distansera sina egna produkter från EMV. (Hoch, 1996) Som 

ett led i distanseringen från EMV har vi undersökt förpackningsdesignens roll i 

konkurrenssituationer och påvisat att den bland annat kan bidra till ökad marknadsföring, 

förmedla värden, visa på produktkvalitet samt bidra till segmentering.  

 

Efter denna studie är vi av den uppfattningen att en produkts förpackning har stor betydelse för 

leverantörer i dagligvaruhandeln då denna är ett av de få konkurrensmedlen i butik som 

leverantören fortfarande har makt att bestämma över. Att aktivt arbeta med sin 

förpackningsdesign blir därmed viktigt för leverantörerna då de genom denna har möjlighet att 

distansera sig från EMV och övriga konkurrenter genom att bland annat ge konsumenterna 

mervärde och öka produktens exponering.  

 

Den frågan som man emellertid bör ställa sig i detta läge är om förpackningen på egen hand 

klarar av att leda leverantörerna in i fortsatt framgång. Räcker en väl genomtänkt 

förpackningsdesign till för att locka kunderna till köp i butik och sedan medverka till nöjda 

konsumenter i hemmet? Svaret på dessa frågor är enligt vår mening nej. Trots att en förpackning 

kan ha stora förtjänster för en leverantör är vi av den åsikten att den inte på egen hand klarar av 

att leda hela företaget och dess produkter framåt. Vi ser brister i förpackningens roll i 

konkurrenssituationer på grund av att den exempelvis endast är närvarande i butiken och, när den 

väl är köpt, också i hemmet. Förpackningen kan därmed inte bidra till lika frekvent påminnelse 

och inpräntning av varumärket som exempelvis reklam kan då den är närvarande på flera platser i 

vårt samhälle, exempelvis i tidsskriften hos hårfrisörskan eller som ett avbrott i filmen på 
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fredagskvällen. Men hur bra förpackningen än är och hur mycket reklam företaget än gör för 

produkten återstår en mycket viktig del för att en leverantör ska kunna nå fortsatt framgång i 

dagligvaruhandelns strukturomvandling och detta är kärnprodukten i sig. Utan en bra 

kärnprodukt med rätt kvalitet till rätt pris finner vi det svårt för leverantören att vara 

konkurrenskraftig på längre sikt. Upplevelsen av kärnprodukten menar vi är av stor betydelse för 

återköp av produkten och utan en tillfredsställande sådan har leverantören svårt att finna lojala 

kunder.  

 

Vi ser dock förpackningens utformning som en del av en leverantörs förmåga att skapa fortsatt 

framgång trots den ökande konkurrensen mot EMV. Förpackningens utseende och funktionalitet 

kan bidra till en ökad försäljning av produkten och denna ökning, hur ansenlig eller marginell den 

än må vara, kan vara den som är avgörande för leverantörens fortsatta framgång på marknaden.    
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10. Självreflektion 

I uppsatsens sista skede vill vi ta en stund för självreflektion och fundera kring vad vi har kommit fram till i 

denna uppsats, vad vi hade kunnat göra annorlunda samt ge förslag på vidare forskning kring vårt 

undersökningsområde.  

 

Primärt vill vi diskutera det bidrag som vår uppsats har tillfört. Denna kontribution anser vi vara 

närvarande på två nivåer, en akademisk och en praktisk. Det akademiska bidraget ser vi som den 

kunskapsutveckling kring förpackningsdesign som gjorts. Vi har fyllt det teoretiska tomrummet 

som vi beskrev i kapitel 1 med begrepp för de mekanismer som möjliggör förpackningsdesignens 

roll i konkurrenssituationer. Detta har bidragit till ökad teoretisk kunskap om förpackningsdesign 

vilket vi ser som ett relevant bidrag.  

 

Det praktiska bidraget som denna uppsats har gett är att de skapade begreppen kan bidra till ett 

förenklat samarbete mellan företag som vill utveckla sin förpackningsdesign och designbyråer 

som ska utföra detta arbete i praktiken. Med hjälp av ett gemensamt språk med gemensamma 

begrepp kan dessa båda aktörer förstå varandra och därmed lättare komma fram till en gemensam 

lösning. Ytterligare ett praktiskt bidrag är att uppsatsen har medvetandegjort 

förpackningsdesignens betydelse och därmed påvisat för företag att de kan erhålla ökade 

konkurrensfördelar genom denna.   

 

Vi har nu diskuterat vad vi kommit fram till i uppsatsen och hur dessa resultat kan vara relevanta 

för alla som har ett intresse för förpackningsdesign. Emellertid är vi medvetna om att våra 

resultat till stor del har baserats på den metod vi använt oss av. Genom att använda andra 

metoder och teorier skulle vi därför ha kunnat komma fram till andra slutsatser än de som 

presenterats i denna uppsats. Exempelvis hade vi, för att skapa en mer heltäckande bild av ämnet 

förpackningsdesign, kunnat intervjua företagsrepresentanter som var verksamma i andra 

branscher än just dagligvaruhandelns livsmedelsbransch. Kanske har företag som levererar 

sällanköpsvaror en helt annan uppfattning av förpackningens betydelse? Vi hade även kunnat 

intervjua konsumenter för att ta reda på vad de ser som viktigt gällande förpackningar. Detta 

skulle eventuellt kunna ha bidragit till en annan syn på förpackningar vilket hade kunnat leda till 

andra resultat.  
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Självklart hade vi även kunnat fokusera på andra delar av ett företags arbete med 

förpackningsdesign och lagt tonvikten på exempelvis företagsorganisation och 

kommunikationsflöden mellan ett företag och en designbyrå. Detta skulle kunna möjliggöra 

generering av annan kunskap än den som framkommit i denna uppsats. Vi ser emellertid inte 

detta som något hinder eller något som gör vårt eget kunskapsbidrag mindre relevant. Istället vill 

vi uppmärksamma detta som förslag på vidare forskning för att på så sätt påvisa att ämnet 

förpackningsdesign är långtifrån uttömt.  

 

10.1 Förslag på vidare forskning 

Vi har nu erhållit en fördjupad förståelse för de mekanismer som möjliggör 

förpackningsdesignens roll i konkurrenssituationer. Emellertid ser vi vidare forskning på ämnet 

förpackningsdesign som essentiellt.  

 

Från ett företagsperspektiv ser vi ett intresse av forskning kring förpackningsdesignens beroende 

av företagsorganisation och kommunikationsflöden mellan ett företag och en designbyrå. Vi ser 

också en relevans i att mäta hur stor påverkan förpackningen egentligen har på kundernas 

köpbeslut och konsumenternas upplevelser av produkten. Också konsekvenserna av kvantitativ 

exponering på varumärket kan vara betydelsefull att undersöka.  

 

Ytterligare en aspekt av förpackningsdesign som vi ser som relevant att undersöka är dess 

logistiska påverkan. Hur företag kan utforma förpackningar som både tilltalar kunderna och 

optimerar logistikkostnaderna är något som är väsentlig för företag att känna till.  

 

Förpackningsdesign kan också ses ur ett mer globalt perspektiv och man skulle då kunna forska 

kring hur förpackningar uppfattas olika av människor från olika kulturer och därigenom påvisa 

hur företag som är verksamma i ett flertal länder måste anpassa sina förpackningar till detta.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor till omgång 1 

Intervjuer med leverantörsföretag 

• Hur viktig anser du att förpackningen är som konkurrensmedel?  

 

• Anser du att förpackningens roll har förändrats i och med att allt fler EMV lanseras och 

att detaljisterna får mer makt i dagligvaruhandeln? 

 

• Hur mycket resurser lägger ditt företag ner på förpackningsutveckling?  

 

• Vilka är trenderna rörande förpackningsdesign idag? 

 

• Hur mycket påverkas ni av konkurrenternas förpackningar? 

 

• Gör företaget marknadsundersökningar för att se vad konsumenterna gillar för 

förpackningar? 

 

• Hur fungerar samarbetet mellan den som ”beställer” förpackningen och den som skapar 

dess utseende? Hur stor påverkan har dessa aktörer på slutresultatet? 

 

• Hur ser organisationen ut rörande innovation? Kan alla få komma på nyskapande idéer? 

 

• Vilka faktorer påverkar hur förpackningens utseende utformas? 

 

• Vilka värden vill ni förmedla till konsumenterna genom era förpackningar? 

 

• Hur kommer ni fram till de värden som ni vill förmedla? 

 

• Hur förmedlas dessa värden? 

 

• Exempel på lyckade respektive misslyckade förpackningar i ert företag? 

 

• Produktkalkylering? Vart återfinns förpackningen? 
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Intervjuer med designbyråer 

• Hur viktig anser du att förpackningen är som konkurrensmedel?  

 

• Har ni märkt en förändring i företagens syn på förpackningar? 

 

• Vilka är trenderna rörande förpackningsdesign idag? 

 

• Hur mycket påverkas ni av andra förpackningar? 

 

• Får ni ta del av marknadsundersökningar för att se vad konsumenterna gillar för 

förpackningar? Hur viktiga är i sådana fall dessa? 

 

• Vilka faktorer påverkar hur förpackningens utseende utformas? 

 

• Vilka värden vill ni/kan ni förmedla till konsumenterna genom förpackningar? Vad är 

vanligast att företagen säger? 

 

• Hur kommer ni fram till de värden som ni vill förmedla? 

 

• Hur förmedlas dessa värden? 

 

• Exempel på lyckade respektive misslyckade förpackningar i ert företag? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till omgång 2 

Intervjuer med leverantörsföretag 

• Hur viktig anser du att förpackningen är som konkurrensmedel?  

 

• Anser du att förpackningens roll har förändrats i och med att allt fler EMV lanseras och 

att detaljisterna får mer makt i dagligvaruhandeln? 

 

• Hur mycket resurser lägger ditt företag ner på förpackningsutveckling?  

 

• Vilka är trenderna rörande förpackningsdesign idag? 

 

• Hur mycket påverkas ni av konkurrenternas förpackningar? 

 

• Gör företaget marknadsundersökningar för att se vad konsumenterna gillar för 

förpackningar? 

 

• Hur fungerar samarbetet mellan den som ”beställer” förpackningen och den som skapar 

dess utseende? Hur stor påverkan har dessa aktörer på slutresultatet? 

 

• Hur ser organisationen ut rörande innovation? Kan alla få komma på nyskapande idéer? 

 

• Vilka faktorer påverkar hur förpackningens utseende utformas? 

 

• Vilka värden vill ni förmedla till konsumenterna genom era förpackningar? 

 

• Hur kommer ni fram till de värden som ni vill förmedla? 

 

• Hur förmedlas dessa värden? 

 

• Funktion vs. utseende, hur funderar ni kring detta? 

 

• Exempel på lyckade respektive misslyckade förpackningar i ert företag? 
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• Produktkalkylering? Vart återfinns förpackningen? 

Intervjuer med designbyråer 

• Hur viktig anser du att förpackningen är som konkurrensmedel?  

 

• Har ni märkt en förändring i företagens syn på förpackningar? 

 

• Vilka är trenderna rörande förpackningsdesign idag? 

 

• Hur mycket påverkas ni av andra förpackningar? 

 

• Hur fungerar samarbetet mellan den som ”beställer” förpackningen och den som skapar 

dess utseende? Hur stor påverkan har dessa aktörer på slutresultatet? 

 

• Får ni ta del av marknadsundersökningar för att se vad konsumenterna gillar för 

förpackningar? Hur viktiga är i sådana fall dessa? 

 

• Vilka faktorer påverkar hur förpackningens utseende utformas? 

 

• Vilka värden vill ni/kan ni förmedla till konsumenterna genom förpackningar? Vad är 

vanligast att företagen säger? 

 

• Hur kommer ni fram till de värden som ni vill förmedla? 

 

• Hur förmedlas dessa värden? 

 

• Funktion vs. utseende, hur funderar ni kring detta? 

 

• Exempel på lyckade respektive misslyckade förpackningar i ert företag?
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Bilaga 3. Intervjuer 

Leverantörsföretag 

Cerealia 

Cerealia ägs av Lantmännen och är ett företag som utvecklar, producerar och säljer 

konsumentprodukter samt produkter till storhushåll och industrikunder. Företaget har en mängd 

varumärken på den svenska marknaden såsom exempelvis Axa, Start och Skogaholm.  

 

Vi har intervjuat Malin Carlson som är produktchef för Kungsörnen pasta.  

 

Förpackningen som konkurrensmedel 

Malin Carlson anser att en produkts förpackning är ganska viktig av många olika anledningar, 

designen kan vara första kontakten med konsumenten och förmedlar därmed många värden. En 

annan faktor är storleken som i sin tur påverkar priset som företaget kan ta ut för produkten i 

fråga. Även andra fördelar finns med förpackningar såsom att den exempelvis är 

återförslutningsbar eller att en flaska har hällpip. Denna typ av faktorer kan ge mervärde till 

konsumenten. 

 

I och med att detaljisterna lanserat sina EMV där de får en prisfördel i jämförelse med 

konkurrenterna så minimerar de även leverantörernas möjligheter att konkurrera med något 

annat än förpackningen. Förpackningen blir därmed viktigare då få andra konkurrensalternativ 

återstår för leverantören att utnyttja.  

 

Rörande konkurrenters förpackningar är detta en aspekt som Cerealia tar i relativt stort beaktande 

i deras förpackningsstrategi. Detta är särskilt fallet när beslut ska tas om förpackningens storlek 

och i situationer då konkurrenter har i princip identiska eller snarlika kärnprodukter. Att Malin 

Carlson anser detta vara fallet beror på det faktum att prisjämförelser mellan olika varumärken 

blir lättare då förpackningarna har samma storlek. Detta kan då konstituera en negativ aspekt då 

Cerealias egna varumärke är dyrare än konkurrentens på grund av att Kungsörnens förpackningar 

är större an de flesta andra varumärken inom pastakategorin. 
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Trender inom förpackningsdesign 

Idag tycker Malin Carlson att konsumenter uppskattar praktiska förpackningar som ger dem ett 

mervärde. Dock påpekar hon att konsumenten även köper på känsla i en relativt stor utsträckning 

och att en attraktiv och annorlunda förpackning därmed kan bli avgörande för köpbeslutet. För 

närvarande menar Malin Carlson att några av trenderna gällande förpackningar är att de ska 

förmedla till konsumenterna en känsla av att produkten är sportig eller ekologisk. Att förmedla 

exklusivitet är också något som kan vara viktigt rörande vissa produkter. 

 

Arbetet med förpackningsdesign på Cerealia 

Malin Carlson menar att Cerealia konstant håller uppsikt på marknaden och på vad som 

efterfrågas av konsumenterna för att på detta sätt kunna tillgodose behov som exempelvis EMV 

är för långsamma för att kunna tillfredsställa. Fokusgrupper genomförs på grund av detta 

kontinuerligt och dessa vävs samman med andra undersökningar för att på så sätt fånga behovet 

och önskningarna som finns på marknaden. 

 

Cerealias marknadsavdelning är ofta relativt säkra på vilken storlek de vill ha på sin nya 

förpackning, maskinparken och andra produktionsmässiga faktorer kan dock påverka 

genomförbarheten i det förslagna. Annat som kan påverka är hur funktionell företaget tror att 

förpackningen behöver vara och detta beror på typ av produkt och på produktens 

användningsområde.  

 

Vad Cerealia vill förmedla 

Cerealia söker enligt Malin Carlson förmedla en känsla av hälsa samtidigs som de vill ge 

inspiration till sina konsumenter. Vart företaget lägger den kommunikativa tyngdpunkten varierar 

dock mellan olika varumärken då vissa är mer traditionella, med en längre historia än andra, lite 

nyare förpackningar. För att veta exakt vad förpackningarna ska kommunicera är det viktigt att 

Cerealia, med eller utan designbyrån, utformar en varumärkesplattform på vilken all 

marknadsföring för detta varumärke, inklusive dess förpackning, ska ha sin utgångspunkt.   

 

Förpackningens funktion 

Att utveckla en funktionell förpackning är något som Cerealia allt mer fokuserar på då detta kan 

fungera som en viktig konkurrensfördel. Funktionalitet kan fungera som differentierare 
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varumärken emellan och även bidra till förändringar i konsumenters konsumtion. Vidare kan 

även en funktionell förpackning ge mervärde till konsumenten och eventuellt bidra till ökad 

kundlojalitet, större möjligheter för prisökningar och fler marknadsandelar.  

 

Lyckade respektive misslyckade förpackningar 

Malin Carlson vet via fokusgrupper att många konsumenter anser att Kungsörnens pastapaket är 

något för stora då vissa konsumenter har problem att få in dem i sina skåp. Däremot har 

designen på fullkornspastan tagits emot positivt vilket i sin tur förmedlar inspiration till 

varumärket. Däremot anser hon att Cerealias müsli som har en förpackning med hällpip är 

mycket bra och som ger konsumenterna ett mervärde i och med att de på ett smidigt sätt kan 

konsumera produkten utan att spilla. 

 

Företag Beta 

Företag Beta är verksam i livsmedelsbranschen och är marknadsledare i sin kategori. Företaget 

har en lång historia i Sverige och tillhandahåller ett flertal välkända varumärken. Vi har intervjuat 

en produktchef, Bertil Bertilsson, på företaget som har arbetat där i ett år.  

 

Förpackningen som konkurrensmedel 

Bertil Bertilsson anser att förpackningar är ett mycket viktigt konkurrensmedel som hela tiden får 

ökad betydelse i dagligvaruhandeln och han tror att fler företag har börjat arbeta mer aktivt med 

sina förpackningar. Anledningen till detta, menar Bertil Bertilsson, är att butikerna sätter upp 

begränsningar gällande exempelvis hur mycket skyltmaterial och annan kommunikation som 

leverantörerna får använda. Detta leder till att ”förpackningen blir den enda ytan som vi äger och som vi 

kan använda som kommunikationsmedel”. Bertil Bertilsson menar att ”slaget om konsumenten, the moment 

of truth, sker i hyllan” och det är där som företagets förpackning måste vara stark för att vinna över 

konkurrenterna, däribland EMV.  

 

Bertil Bertilsson menar vidare att Företag Beta, som marknadsledare, måste vara i framkant och 

driva kategorin framåt. Detta kan företaget göra med hjälp av nya produkter, förpackningar, 

reklam och annan kommunikation. ”Marknadsledande företag har ett ansvar gällande det här som måste 

tas. Handeln lever på att någon driver marknaden och då kan EMV åka snålskjuts på det.” 
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Gällande konkurrenters förpackningar menar Bertil Bertilsson att Företag Beta påverkas lite av 

dessa. Företaget jämför sina förpackningar med konkurrenternas för att på så sätt se vad andra 

företag har gjort och vad man själv skulle kunna göra bättre. Dessutom menar Bertil Bertilsson 

att man bör försöka särskilja sig från sina konkurrenter och menar att ”om man till exempel ska 

lansera ett nytt kaffe i Sverige skulle man ju inte göra förpackningen lila, man måste ju försöka vara 

annorlunda”.  

 

Arbetet med förpackningsdesign på Företag Beta 

På Bertil Bertilssons företag har man ingen speciell tjänst utlyst för förpackningsdesign utan där 

arbetar alla varumärkesansvariga med förpackningsdesignen. Bertil Bertilsson, som inte har 

arbetat så länge i företaget, tror emellertid att man har börjat tänka mer på förpackningens 

utformning på senare tid. 

 

På Företag Beta anser Bertil Bertilsson att man försöker involvera olika delar i företaget, 

exempelvis både produktion och marknad, när man skapar nya förpackningar. Bertil Bertilsson 

menar också att man har ett öppet klimat på företaget där alla kan komma med idéer till nya 

förpackningar.  

 

Beroende på om företaget ska lansera en helt ny produkt eller bara skapa en ny förpackning till en 

redan existerande produkt menar Bertil Bertilsson att arbetet med förpackningsdesignen kan te 

sig olika. Vid helt nya produktlanseringar kan företaget ta ut svängarna och exempelvis försöka 

fånga aktuella trender i sin förpackningsdesign. Om företaget däremot ska skapa en ny 

förpackning till en redan existerande produkt måste varumärkets kärnvärden kommuniceras 

tydligt. Den nuvarande förpackningsdesignen påverkar då hur den nya förpackningen kan se ut 

eftersom ett inarbetat utseende inte kan ändras över en natt. Igenkänningen spelar här en viktig 

roll och konsumenterna måste fortfarande känna igen varumärket i hyllan trots att förpackningen 

är ny. Även produktens egenskaper kan påverka hur en förpackning ska utformas då man 

exempelvis kan framhäva speciella produktegenskaper, såsom smak och konsistens, med hjälp av 

förpackningen.  

 

Företag Beta använder sig av en designbyrå för att skapa förpackningar till sina produkter. På 

företaget funderar de anställda först själva ut vad de vill uttrycka med designen för att sedan 

lämna detta till designbyrån. Designbyrån tar sedan fram förslag och lämnar dessa till företaget 

som föreslår förändringar och sedan upprepas detta tills Företag Beta är nöjd med resultatet. Hur 
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lång tid det tar och hur mycket förändringar som måste göras innan förpackningen är färdig anser 

Bertil Bertilsson bero på hur tydligt företaget har varit från början i att meddela designbyrån vad 

designen ska stå för. Bertil Bertilsson menar att både företaget och designbyrån har stor påverkan 

på slutresultatet men det är alltid företaget som har det sista ordet. 

 

När företaget utformar sina förpackningar försöker de ibland också tänka vilka designer som 

skulle kunna gå att varumärkesskydda. Dessa designer måste vara unika och om man lyckas få ett 

varumärkesskydd kan man stå emot EMV och andra konkurrenter bättre eftersom de ibland 

kopierar förpackningsdesigner såväl som produkter.  

 

Innan företaget lanserar en ny förpackning gör de marknadsundersökningar, främst 

fokusgrupper, för att se vad konsumenterna tycker om för förpackningarna. Alla 

förpackningsdesigner utgår från konsumenternas efterfrågan och det är mycket viktigt för 

Företag Beta att målgruppen attraheras av förpackningen.  

 

På Företag Beta redovisar man förpackningens kostnad som en del av produktkostnaden.  

 

Vad Företag Beta vill förmedla  

Bertil Bertilsson menar att det som i slutänden avgör hur företagets förpackningar ska se ut är 

vilka kärnvärden som varumärkena har. Dessa kärnvärden ska framhävas i förpackningen. Detta 

leder till att förpackningarna för de olika varumärkena som Företag Beta tillhandahåller ser olika 

ut eftersom varje varumärke har sina egna kärnvärden. Kärnvärdena kan förmedlas med hjälp av 

exempelvis bilder, ord, färger och historier på förpackningarna. Vad man använder sig av beror 

delvis på hur stor plats man har, det vill säga förpackningsstorleken. 

 

Förpackningens funktion 

Gällande förpackningsfunktionen menar Bertil Bertilsson att den är jätteviktig, precis som 

utseendet är. Ingen av dessa två aspekter är viktigare än den andra utan båda är av stor vikt. 

Exempelvis menar Bertil Bertilsson att man inte kan ha ”en oduglig förpackning men med snygg färg”. 

Dock ser Bertil Bertilsson begränsningar i både funktion och utseende då dessa styrs av 

kreativitet och det är inte alltid som man kommer på en optimal lösning. Förpackningens 

funktion är emellertid viktig då den ger praktiska fördelar för konsumenterna. Funktionen kan 

också ha längre livslängd än utseendet.  
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Lyckade respektive misslyckade förpackningar  

Enligt Bertil Bertilsson finns exempel på både lyckade och misslyckade förpackningar i Företag 

Beta. Gällande detta menar Bertil Bertilsson att en stor del av det som avgör om förpackningen 

är lyckad eller misslyckad är hur funktionell den är.  

 

Gunnar Dafgård AB 

Gunnar Dafgård AB är det största familjeägda livsmedelsföretaget i Sverige. Företaget 

producerar, säljer och distribuerar frysta och kylda livsmedel för konsumentmarknaden samt för 

restaurang och storkök. Företaget har tre varumärken, Familjen Dafgård, Billy’s, som är den pizza 

som säljer mest i Sverige, och Gorby’s. Gunnar Dafgård AB tillverkar också EMV för ICA, 

Coop, Axfood, Lidl och Netto. 

 

Vi har intervjuat Ola Larsson som har arbetat på företaget i sju år och som idag är 

produktgruppchef med huvudansvar för enportionsrätter.   

 

Förpackning som konkurrensmedel 

Ola Larsson menar att förpackningar blir ett allt betydelsefullare konkurrensmedel. I och med att 

kedjorna i dagligvaruhandeln har minskat möjligheterna för företaget att använda skyltmaterial 

och annan trade marketing i butiken blir det allt viktigare för Företag Betatt utarbeta 

konkurrenskraftiga förpackningar. Konkurrensen från EMV bidrar till att leverantörer kan 

använda sig av förpackningsinnovation för att behålla sina konkurrensfördelar. Detta beror på att 

handeln ofta inte tar fram egna förpackningslösningar utan de kopierar leverantörers 

förpackningar till sina EMV. Att ligga i framkant med förpackningslösningar och annan 

innovation blir därmed ”den enda vägen vi kan gå för att behålla våra konkurrensfördelar”. 

 

När företaget utarbetar förpackningar tittar de på konkurrerande produkters förpackningar för att 

se hur dessa ser ut och fungerar. Man definierar sina konkurrenter utifrån det konsumentbehovet 

som produkten fyller. Då funktion är ett viktigt moment för förpackningar för frysta livsmedel 

som ska värmas i mikrovågsugn undersöker och provar man hur konkurrenterna har löst dessa 

problem.  
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Trender inom förpackningsdesign 

Gällande trender inom förpackningsdesign har man på Gunnar Dafgård AB upptäckt att man 

utomlands är duktiga på att bygga ihop form och funktion. Detta är något som Ola Larsson anser 

komma mer och mer till Sverige. Företag börjar fundera mer kring förpackningens funktionella 

egenskaper och man börjar också anpassa förpackningarna till produkterna för att man ska få ut 

det optimala av varje förpackning.  

 

Arbetet med förpackningsdesign på Gunnar Dafgård AB 

På företaget har man personer som arbetar med den funktionella aspekten av förpackningar, 

exempelvis formar som livsmedlet ligger i.  Däremot arbetar man inte själva med den visuella 

aspekten av designen utan den görs av en reklambyrå. När en förpackning utarbetas är företagets 

förpackningstekniker med från start för att titta på vilken funktion förpackningen ska ha. Man 

utgår således från det funktionella behovet och inte förrän senare kopplar man in reklambyrån 

som hjälper till med den visuella designen. Då har företaget emellertid redan bestämt vilken 

målgrupp man vänder sig till, vilken funktion förpackningen ska fylla, vilka värden den ska 

förmedla och så vidare.  

 

För att testa förpackningarna görs kvalitativa marknadsundersökningar, ofta fokusgrupper, för att 

se hur konsumenterna ser på förpackningarna. Genom dessa undersökningar kan företaget fånga 

underliggande konsumentbehov och motiv för att lära känna sina konsumenter bättre samtidigt 

som de kan få bra idéer till smarta förpackningslösningar. Ett exempel på detta var hur en 

konsument kom på att man i förpackningen för Billy’s Paj kunde ha en perforering i formen för 

att man på så sätt skulle kunna äta pajen direkt ur denna. 

 

Vad Gunnar Dafgård AB vill förmedla 

När man på Gunnar Dafgård AB bestämmer hur förpackningen ska utformas utgår man från den 

målgrupp som man vänder sig till samt från de övergripande varumärkesvärdena, den så kallade 

Brand Manual, som finns för varumärket. Man tittar också på vad man vill uttrycka med 

produkten och vilken funktion som produkten och dess förpackning uppfyller. Exempelvis en 

lasagne som man kan värma snabbt i mikrovågsugnen utan att kanterna blir brända men att den 

ändå blir varm i mitten måste förmedla detta genom sin förpackning. Man måste således ha klart 

för vad man vill lyfta fram i den produkt som förpackningen skapas för.  
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I Gunnar Dafgård ABs affärsidé ingår de två ledorden ”gott” och ”spara tid” och vad man vill 

lyfta fram med sina produkter och förpackningar är just ”gott”, ”snabbt” och ”enkelt” vilket man 

bland annat har kommit fram till genom marknadsundersökningar gällande exempelvis hur 

konsumenterna ser på varumärket och hur deras matvanor ser ut. Emellertid har man efter 

undersökningar bland konsumenter kommit fram till att ”gott” är viktigare än ”snabbt”. En 

produkt som inte är god och inte håller vad den lovar kommer nämligen aldrig att köpas igen 

oavsett hur snabbt det går att värma den i mikrovågsugnen.  

 

Att på förpackningen visa bilder på produkten kan hjälpa företaget att sätta konsumenterna i rätt 

stämning och därmed locka dem till köp. ”Man kan väcka deras smaklökar med bilden.” Emellertid 

måste företaget göra en avvägning och hitta en balans mellan en förförisk bild och en 

verklighetstrogen sådan. Detta på grund av att en alltför förförisk bild kan leda till besvikelse hos 

konsumenten då den riktiga produkten inte kan leva upp till bilden. 

 

Förpackningens funktion  

Som tidigare nämnts är funktion ett viktigt moment för förpackningar för frysta livsmedel som 

ska värmas i mikrovågsugn. Ola Larsson menar att en förpacknings utseende och funktion ”måste 

leva i balans med varandra”. Funktionen får därmed inte brista bara för att förpackningen ska se bra 

ut utan företaget måste satsa på både funktion och utseende.  

 

Ett exempel på när detta misslyckades för Gunnar Dafgård AB var när man lanserade Orient 

Expressen för några år sedan. Det var en mycket trendig förpackning som signalerade helt rätt 

saker, men innehållet i den blev inte bra när man värmde den i mikrovågsugnen eftersom mitten 

av produkten förblev kall. Denna förpackning sålde av förklarliga skäl inte särskilt bra trots sin 

trendiga förpackning eftersom det viktigaste trots allt är att maten smakar gott.  

 

Lyckade respektive misslyckade förpackningar 

Ett exempel på en lyckad förpackning hos Gunnar Dafgård AB är förpackningen för Billy’s Pan 

Pizza. Då denna förpackning lanserades fanns endast stora plastpåsar eller hårda kartonger som 

förpackningar för frysvaror och Billy’s Pan Pizza, med sin så kallade Flow-förpackning, blev 

därmed unik i frysdisken. Dessutom skyddar förpackningen produkten på ett bra sätt, den är bra 

ur exponeringssynpunkt och den är billig och enkel vilket är en förutsättning då företaget 

producerar 30 miljoner sådana per år.  
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Pågen 

Pågen är det ledande varumärket för mjukt matbröd i Sverige men producerar även kaffebröd 

och skorpor. Företaget har stor export, framförallt av Krisprolls till Frankrike. Vi har intervjuat 

Georg Kittel som de senaste fem åren arbetat som varumärkeschef med huvudansvaret för 

företagets kommunikation till konsumenten. Han har arbetat på Pågen i 20 år, bland annat som 

exportdirektör. 

 

Förpackning som konkurrensmedel 

Georg Kittel anser att förpackningen är ett mycket viktigt konkurrensmedel då den är det främsta 

sättet att kommunicera med konsumenterna. Särskilt stor betydelse har förpackningen inom 

brödbranschen, där normalfamiljen köper bröd vid cirka 100 olika tillfällen per år och alltså gör 

100 aktiva val bland alla produkter i brödhyllan. Då det finns ett brett brödsortiment blir 

förpackningen en viktig kommunikationsbärare för företaget.  

 

Då EMV än så länge utgör en relativt liten det av brödmarknaden, med en marknadsandel på 

cirka fyra procent, anser Georg Kittel att Pågen ännu inte blivit särskilt påverkad av detta. I ett 

längre perspektiv ser han dock eventuellt en förändring i detta och då kan förpackningen komma 

att bli än viktigare för att tydliggöra och stärka varumärket. 

 

Pågen är i sin förpackningsdesign inte medvetet styrd av trender utan bedömer själva vad som är 

viktigt att förmedla och hur detta passar in i sortimentet. Inte heller påverkar konkurrenters 

förpackningar deras val utan företaget utgår främst från vad det är som de själva vill 

kommunicera och vad man menar att konsumenterna efterfrågar. ”Självklart har vi ett medvetande av 

vår omvärld men vi påverkas inte av den i någon större utsträckning  utan vi vill spegla våra värderingar.”  

 

Arbetet med förpackningsdesign på Pågen 

Pågen lägger stora resurser på utveckling och det är ett klart prioriterat område. Tid och kraft 

läggs på att optimera förpackningslösningarna. Företaget har specialister på förpackningsdesign 

på företaget och använder sig därmed inte av någon extern designbyrå. Det är ofta produktchefen 

som beställer en förpackning av det kreativa teamet. Samarbetet börjar med att produktchefen 

briefar kreatörerna om exempelvis en helt ny produkt som ska lanseras eller en förpackning till en 

befintlig produkt som ska uppdateras. Under processens gång bollas förslag mellan kreatör och 
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produktchef och även andra personer i ledningen kan vara inblandande. Det principiella 

godkännandet sker i en styrgrupp där delar av företagsledningen ingår. Vidare genomför Pågen 

breda marknadsundersökningar då frågor om förpackningar kan komma med som en del eller 

specifika undersökningar med fokus på just detta.  

 

På Pågen finns det ingen särskild avdelning som endast arbetar med innovation utan detta finns 

som drivkraft på företagets alla avdelningar. Marknadsavdelningen ansvarar dock för 

förpackningar och det händer mycket sällan att enskilda medarbetare utanför denna avdelning 

kommer med spontana förpackningsförslag. På företaget finns det en 

produktutvecklingsavdelning som arbetar med att utveckla nya produkter, men 

förpackningsfrågorna ingår normalt inte i det uppdraget. Teknisk utveckling av förpackningar 

sker i samarbete med en teknisk utvecklingsavdelning.  

 

Möjligheten att kunna varumärkesskydda sina produkter är något Pågen är medvetna om och 

många av deras produktnamn är redan skyddade. Vissa grafiska element har även blivit 

mönsterskyddade.  

 

Vad Pågen vill förmedla 

Då en förpackning utformas är en viktig faktor vilken eventuell produktserie produkten i fråga 

tillhör, konceptuellt eller på annat sätt. En annan viktig aspekt är också, enligt Georg Kittel, att 

förstå vilka informationsbehov konsumenten har om produkten ifråga. Något som påverkar är då 

också vilka som är de tilltänkta kunderna, med andra ord vilket kundsegment, vilken målgrupp, 

företaget vänder sig till med denna produkt. Produktnamn, egenskaper och fördelar med 

produkten är också viktiga faktorer. Själva produktens fysiska egenskaper är även de viktiga att ha 

i åtanke då dessa kan begränsa vissa typer av lösningar. Exempelvis kan Pågen Hönökaka, av 

naturliga orsaker, inte paketeras på samma sätt som skorpor. 

 

Grunden för de värden som skall förmedlas är den varumärkesplattform som skapades av 

företaget i början av 2000-talet - ”Pågens Värdepyramid”. Denna baserar på en grundlig insikt om 

hur konsumenter ser på bröd och på Pågen. Alla Pågens cirka 50 produkter ska spegla dessa 

värderingar, samtidigt som de specifika mervärden som varje produkt har och kan leverera till 

konsumenten ska lyftas fram. Något som Pågen vill förmedla är bland annat ”Omtanke” och 

”Livsglädje”. 
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Val och gestaltning av produktnamn är en viktig del i kommunikationen av varumärket. Färgval, 

grafisk form, texter på förpackningen och på vilket sätt information ges är viktiga inslag i 

förmedlingen av värden. Färskhet är för Pågen ett viktigt inslag då detta är något som är viktigt 

för brödkonsumenterna.  

 

Förpackningens funktion  

Pågen söker ständigt förbättra förpackningars funktion men inga direkt revolutionerande 

förändringar har skett på senaste tiden. Mycket av fokus ligger på designen.  Med utgångspunkten 

från den betydelse konsumenten lägger vid bröds färskhet, har Pågen förbättrat sin 

datummärkning och nu skapat en etikett som är mer integrerad i förpackningen. Bakdatum anges 

nu i ännu mer klartext och större typsnitt än förut, dessutom är den formgiven med guldkant och 

rundade hörn. Detta för att underlätta för konsumenterna i en fråga som Pågen upplever är viktig 

för dem.  På samma sätt har Pågen enligt Georg Kittel tagit fram en speciell etikett med vars hjälp 

det är möjligt att återförsluta en öppnad förpackning Krisprolls vilket tidigare var en källa till 

missnöje bland konsumenterna.  

 

Lyckade respektive misslyckade förpackningar 

Svenska konsumenter lägger stor vikt vid att kunna se de bröd och kakor som de vill köpa, menar 

Georg Kittel. Heltäckande bröd och kakförpackningar med många gånger vackra 

produktfotografier men utan möjlighet till ”insyn” har därför misslyckats vid mer än ett tillfälle 

under de senaste decennierna. Svenska konsumenter vill på ett smidigt sätt kunna identifiera 

produkten och det är viktigt att Företag Betanpassar sina förpackningar till detta.  

 

Gällande lyckade förpackningar anser Georg Kittel att Pågen har ett flertal sådana men han vill 

inte kommentera detta närmre.  

 

Skånemejerier 

Skånemejerier är ett företag som har funnits i Sverige i drygt 40 år. De utvecklar, producerar och 

säljer livsmedel och de tillhandahåller varumärkena Skånemejerier, Prima Liv, Pro Viva, och Vikt 

Väktarna. 
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Vi har intervjuat Urban Fasth som arbetar som produktgruppchef för hälsoprodukter på 

Skånemejerier. Han har arbetat på företaget i tio år och innehaft sin nuvarande position i tre år. 

 

Förpackningen som konkurrensmedel 

Urban menar att förpackningar är väldigt viktiga som konkurrensmedel. De är en integrerad del 

av produkten och bidrar till en stor del av hur produkten uppfattas. En förpackning som 

exempelvis inte är användarvänlig kan bidra till att hela produkten uppfattas som sämre av 

konsumenterna.  

 

Förpackningens roll som särskiljare är också oerhört viktig och den har ökad på grund av den 

ökade konkurrensen i dagligvaruhandeln. På mejerimarknaden har man låga priser och små 

marginaler och då utbudet i butikerna blir allt större ökar konkurrensen vilket kan leda till att 

förpackningarna blir viktigare. EMV kan också ha bidragit något till detta, dels på grund av att de 

utgör ytterligare en konkurrent, men också på grund av att de ibland kopierar 

leverantörsföretagens designer så som exempelvis ICA har gjort med Gevalia. 

 

Skånemejerier påverkas av sina konkurrenters förpackningar på så sätt att de vill vara annorlunda 

än dessa. Man arbetar för att varumärkena Skånemejerier, Pro Viva och Prima Liv ska se 

annorlunda ut än alla andra. Ett exempel på detta är att man på Prima Livs förpackningar visar 

bilder på leende kvinnors ansikten vilket visar att produkterna handlar om människor och 

välmående.  

Trender inom förpackningsdesign 

Urban Fasth tror att företag i dagligvaruhandeln alltid har tänkt mycket på förpackningar och att 

förpackningen alltid har setts som viktig. Företagen har i alla tider försökt att sticka ut, men man 

kan se trender i hur detta har gjorts och dessa trender innebär att exempelvis motiv på 

förpackningar och typsnitt ändras över tiden.  

 

Gällande mejeriprodukter menar Urban Fasth att nio av tio konsumenter besöker mejerihyllan i 

en butik och mindre än hälften av dessa vet vad de ska ha. Detta innebär att en stor del av 

inköpen sker på impuls. Förpackningens utseende, funktion och placering i butikshyllan blir då av 

största vikt. På grund av detta måste konsumenterna snabbt kunna avläsa vad produkterna 

innehåller. Därför har det på senare år blivit en trend att tydligt visa smakinformation på 

förpackningen. Exempelvis på en yoghurtförpackning innehållande yoghurt med jordgubbssmak 
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står det inte endast ”Jordgubbssmak” med text, utan det finns också ofta bilder med jordgubbar 

för att förstärka den informationen. 

 

Människor är konservativa och man börjar också se en trend i att man vill återgå till renare 

smaker. Man har inte längre tre smaker exempelvis äpple, kanel och vanilj utan man har endast en 

smak per produkt som kommuniceras tydligt på förpackningen.  

 

Arbetet med förpackningsdesign på Skånemejerier  

När man skapar nya förpackningar är både produktionssidan och marknadssidan involverade. 

Man tittar också på varuförsörjningen och testar förpackningarna så att de som ska plocka upp 

förpackningarna i butikshyllorna lätt kan hitta rätt förpackningar, urskilja olika smaker och så 

vidare. Produktutvecklingen överlag är starkt integrerad i flera av företagets funktioner och man 

samarbetar mellan teknisk produktutveckling, marknadsavdelning och produktionsavdelning.  

 

Skånemejerier arbetar tillsammans med flera designbyråer för att ta fram förpackningsutseenden. 

Detta gör man för att de tre varumärkena (eller fyra inklusive varumärket Vikt Väktarna) ska visa 

på skilda manér och de ska vara tydliga och sticka ut samt visa på godhet och elegans. 

Skånemejerier har även ett tätt och ständigt pågående samarbete med förpackningsföretagen 

Elopak och Tetra Pak som båda ligger i Skåne. Detta har lett till att Skånemejerier flera gångar 

har fått vara ett pilotföretag för förpackningaktörernas nya produkter.  

 

Företaget gör marknadsundersökningar i form av fokusgrupper för att se vad konsumenterna 

tycker om olika förpackningar. Konsumenterna får då känna och ta på förpackningarna, 

undersöka exempelvis hur lätta de är att återförsluta samt endast genom att titta på förpackningen 

gissa hur lätt den är att återförsluta.  

 

Skånemejerier arbetar inte för att få förpackningar i sig varumärkesskyddade däremot vill man 

gärna mönsterskydda typsnitt, figurer och namn. Urban påpekar att standardprodukter har höga 

volymer och låga marginaler och tål inte så mycket experimenterande för att få fram en 

annorlunda förpackning som går att varumärkesskydda.  

 

I kalkyleringen tas förpackningskostnaden upp som en marknadsföringskostnad.  
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Vad Skånemejerier vill förmedla 

När en förpacknings utseende ska utformas följer man de två ledorden positivt och bekvämt. Med 

positivt menar man att förpackningen ska utstråla att produkten är god, den ska vara inbjudande 

och trevlig. Förpackningen ska också vara bekväm på så sätt att den ska förklara vad den 

innehåller. Det är mycket viktigt att förpackningen speglar innehållet och ställer in de rätta 

förväntningarna hos konsumenterna. Att rätt smakinformation visas och att smaken speglas på 

rätt sätt är viktigt då återköpet beror på hur produkten smakar. En förpackning kan sälja en gång 

på grund av att dess tilltalande utseende men om smaken inte stämmer överens med vad 

konsumenten förväntar sig kommer inget återköp att ske. ”Om förpackningen säger att det är jordgubb 

så ska produkten smaka jordgubb.” I begreppet bekvämt ingår också att förpackningen ska vara 

funktionell. Detta betyder att förpackningen måste passa in i det sammanhang där den förväntas 

användas. Sverige och Finland är unika i detta hänseende då de är ”enlitersmarknader” där 

mejeriprodukter säljer bäst i enlitersförpackningar. Detta beror på att måltiderna, främst frukost 

och middag, vanligtvis intas i hemmet och man ”vill kunna öppna kylskåpet och hälla upp i ett glas eller 

till och med dricka direkt ur paketet”. Det finns således ett stort fokus på enlitersförpackningar vilket 

utgör basen för konsumtionen men man har även börjat med mindre portionsförpackningar som 

konsumenterna på ett bekvämt sätt kan ta med sig. Dessa ”grab-and-go”-förpackningar är 

anpassade till konsumtionstillfället och genom dessa har företaget hittat tillfällen där de kan vara 

tillhands. Då folk idag äter ständigt har man hakat på den trenden genom att exempelvis utveckla 

små förpackningar med sked och müsli direkt på förpackningen. Emellertid blir sådana 

förpackningar betydligt dyrare än de billiga enlitersförpackningarna. ”Eller som Rausing en gång 

uttryckte det: ’förpackningen ska skydda mer än den kostar’.” Detta innebär att dyra förpackningar kan 

vara svåra att motivera för billiga varor.  

 

För att ta reda på vilka värden företaget ska förmedla har man försökt hitta vad människor är 

beredda att betala för. Man vill stilla det behovet. Man har så kallade Brand Books som talar om 

vad varumärket står för och genom detta skapar man innehåll och känsla. Hur man sedan 

förmedlar värden är en designfråga och en kreativ process och genom exempelvis tryckkvallitet, 

foton etcetera kan man förmedla olika saker. Exempelvis signalerar de leende kvinnorna på Prima 

Livs förpackningar ett positivt budskap. Skånemejerier har varumärkesansvariga för varje 

varumärke som tolkar ut vad varumärket står för och kommer med idéer om hur värden kan 

förmedlas. 
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Förpackningens funktion 

Urban Fasth menar att både funktion och utseende är viktiga när det gäller förpackningar men 

funktionen kan på ett sätt se som viktigast då den bidra till att garantera livsmedelssäkerheten 

vilket är det allra viktigaste. Att livsmedlet inte förstörs är självklart viktigare än något annat.  

 

Lyckade respektive misslyckade förpackningar  

Gällande lyckade respektive misslyckade förpackningar menar Urban Fasth att det till stor del 

beror på lyckat respektive misslyckat innehåll. Emellertid menar han att kombinationen mellan 

marknadsföring och förpackning kan driva försäljningen och ett exempel på detta är hur 

Norrmejerier har ”hottat up” och moderniserat Verums förpackningar och även gjort mer reklam 

för det varumärket och på så sätt blivit mer uppmärksammade av konsumenterna. Företag kan 

således behålla samma produkt i nya kläder vilket visar på att ytan har betydelse.  

 

Spendrups 

Spendrups är ett bryggeri med kända varumärken som Loka och Norrlands Guld. Vi har 

intervjuat Carina Harler som är marknadschef för Spendrups alkoholfria sortiment vilket bland 

annat inbegriper varumärken såsom Loka, Trocadero, Smil och Grape tonic. Hon har jobbat 

inom företaget i sex år. 

 

Förpackningen som konkurrensmedel 

Carina Harler anser att förpackningen är viktig då den är en del av den kommunikation som 

förmedlar varumärket. Hon anser att förpackningen alltid har varit viktig och att dess betydelse 

inte påverkats i någon större utsträckning av EMV. När EMV först tågade in på marknaden 

kopierade de ofta marknadsledaren, nu för tiden anser hon dock att EMV har hittat sin egen 

profil och skapat egna attribut till sig själva. 

 

Carina Harler säger att företaget inte direkt påverkas av konkurrenters förpackningar men att 

företaget söker hålla sig uppdaterade på konkurrenternas ställning i förhållande till deras egen. 

Vidare görs även mätningar om vad de står för samt vad de presterar. 
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Trender inom förpackningsdesign 

Det finns många trender inom förpackningsdesign och det går fram och tillbaka på området. Nu 

är det minimalistiskt som gäller och betoning ligger också på att kommunicera den nationella 

tillhörigheten, såsom svenskhet. Detta har blivit särskilt vikigt med tanke på de många 

importerade varorna som nu återfinns på den svenska marknaden och som därmed konkurrerar 

med svenska traditionella varumärken. 

 

Arbetet med förpackningsdesign på Spendrups 

På Spendrups ligger förpackningsutveckling under varumärkesansvariges område. Ofta tittar 

företaget över sin design på ett totalt plan och det utreds om någon förpackning bör uppdateras 

eller uppgraderas. Varje gång en produkt utvärderas är det vikigt att ha i åtanke den ursprungliga 

varumärkesplattformen.  

 

Spendrup använder sig av designbyråer i sin förpackningsstrategi. Carina Harler ser på samarbetet 

som att Spendrups och byrån har skilda ansvarsområden och att det bland annat är byråns 

uppgift att hjälpa företaget att ta ställning till en rad olika frågor och förslag. För företaget gäller 

det att veta vad det är man vill driva under en längre tid. För designbyrån är det dock vikigt att 

avgöra vad som är rimligt att prestera under givna förutsättningar. Carina Harler ger exemplet om 

att ett företag kanske vill förmedla fyra eller fem värden medan designbyrån anser det vara mer 

rimligt att förmedla tre av dessa. Det är även byrån som, i samråd med företaget, utvecklar den 

designplattform som förpackningen sedan vilar på.  

 

På Spendrups gör man inga regelbundna marknadsundersökningar gällande förpackningar. Vid 

lansering av en ny produkt görs dock noggranna undersökningar för att bland annat kunna 

evaluera hur lyckad förpackningen är. Carina Harler anser vidare att det är vikigt att ett företag 

känner till sina styrkor och svagheter. 

 

Vad Spendrups vill förmedla 

Produktkategorin är avgörande för vilka värden som väljs att förmedlas. Likaså är 

varumärkesvärdena också viktiga för att komma fram till det som ska förmedlas. Exempelvis 

säger Carina Harler att vatten har vissa speciella egenskaper som förpackningen bör 

kommunicera till konsumenten så att denne tydligt förstår vilken produkt det är frågan om. 
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Designen bör även visa på kärnproduktens smak, har vattnet exempelvis smak av citron bör detta 

framgå av förpackningen.  

 

Förpackningens funktion 

Funktion är naturligtvis en viktig aspekt i förpackningens utformning, menar Carina Harler. 

Flaskan ska vara greppvänlig och eventuellt också återförslutningsbar. Andra aspekter rörande 

detta kan vara att kassörskan lätt ska kunna hantera förpackningen och att kunden, på ett smidigt 

sätt, ska kunna transportera den mellan butiken och hemmet.  Att även skapa olika 

förpackningslösningar så som multipack kan vara något funktionellt. 

 

Lyckade respektive misslyckade förpackningar  

En lyckad förpackning är enligt Carina Harler en förpackning som tydligt kommunicerar innehåll 

och som samtidigt är funktionell. Den ska också eventuellt kunna passa i en mikrovågsugn, vara 

miljövänlig et cetera. Det bör finnas en kombination av de olika delarna och en förpackning bör 

därmed inte vara för funktionell på bekostnad av dess utseende. Det bör finnas en balans och 

ytan bör kommunicera produktens värden.  

 

 

Stockmos 

Stockmos är ett familjeföretag som sedan 1920-talet tillverkat naturliga bär- och fruktdrycker. 

Företagets populäraste produkt är den alkoholfria cidern. Vi har intervjuat Helen Zakrisson som 

arbetar som produkt- och marknadsansvarig på Stockmos. Hon har arbetat i företaget i fem år.  

 

Förpackningen som konkurrensmedel 

Helen Zakrisson anser att förpackningens roll som konkurrensmedel är mycket viktig och den 

har blir allt viktigare i och med strukturomvandlingen som skett i dagligvaruhandeln. När 

företagen inte längre har möjlighet att sätta upp löst material i butik blir förpackningen det enda 

kommunikationsmedlet som finns kvar för leverantörerna i butiken. Då förpackningen innefattar 

flera delar, nämligen kommunikation, praktisk funktion och användarvänlighet, är den viktig ur 

flera aspekter. 
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Helen menar att konkurrenternas förpackning inte påverkar Stockmos i särskilt stor utsträckning, 

men ”visst sneglar man på vad konkurrenterna gör”. Emellertid har konkurrenterna, som också i stor 

utsträckning säljer kolsyrade produkter, samma begränsningar gällande förpackningarna som 

Stockmos har. Stockmos har dock varit framgångsrikt i sin förpackningsdesign då man var bland 

de första att utveckla en så kallad profilflaska som man tar två kronor i pant för. Denna typ av 

flaska används och då den har blivit pantad smälts sedan ned och återvinns till nya flaskor.  

 

Arbetet med förpackningsdesign på Stockmos  

På Stockmos tillverkar man cider vilket är en mycket speciell produkt ur förpackningshänseende. 

Detta beror på att produkten är kolsyrad vilket sätter begränsningar på exempelvis vilket material 

som kan användas i förpackningen. Helen Zakrisson menar att hon gärna skulle se att företaget 

kunde lägga ner mer resurser på förpackningsdesign, men på grund av produktens stora 

begränsningar är detta inte möjligt i dagsläget. Nu har man funnit en flaska som fyller en bra 

funktion och därför lägger man för närvarande inte ner särskilt stora resurser på 

förpackningsutveckling.  

 

Helen Zakrisson upplever att alla på företaget har möjlighet att komma med idéer till nya 

förpackningar. Precis som redan påpekats har man dock stora begränsningar för vilka idéer som 

kan realiseras då den kolsyrade produkten och produktionsanläggningen inte klarar av vilka 

förpackningar som helst.  

 

På företaget har man inga resurser för att göra egna marknadsundersökningar för att ta reda på 

vilka förpackningar som konsumenterna tycker om. Trots detta försöker man hålla sig 

uppdaterade genom att ta del av sådana marknadsundersökningar som andra företag gör. 

  

Stockmos använder sig inte av någon designbyrå utan man gör mycket av 

förpackningsutvecklingen själva på företaget samt tar hjälp av flaskproducenter. 

Flaskproducenterna har stor kunskap om exempelvis vilka material som fungerar för kolsyrade 

produkter vilket är något som Helen Zakrisson inte tror att designbyråerna har. På grund av 

produkternas stora begränsningar gällande förpackningsdesignen blir det därmed inte så 

intressant för Stockmos att anlita en designbyrå.  

 

Stockmos har inga produkter eller förpackningar som är varumärkesskyddade. Cider, saft och 

light är generella begrepp som inte kan varumärkesskyddas.  
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Vid kalkyleringen återfinns Stockmos förpackningar som en produktkostnad. Emellertid görs 

alltid en ny form när man tar fram en ny förpackning och denna formkostnad blir en specifik 

kostnad som inte läggs direkt på produkten.  

 

Vad Stockmos vill förmedla 

När en förpackning ska utformas påverkar produktionstekniska faktorer, användarvänlighet och 

kommunikation. Stockmos vill förmedla värdet av ett svenskt företag med gamla anor som 

tillhandahåller produkter med naturliga råvaror. Man vill göra ett seriöst och tydligt intryck där 

det gamla varumärket ska stå för trygghet och säkerhet på en marknad där allt fler okända 

varumärken kommer in. Dessa värden som man vill förmedla har företaget kommit fram till med 

hjälp av en kommunikationsbyrå. Tillsammans har man ställt upp en varumärkesplattform med 

kärnvärden för varumärket som man använder i hela varumärkets kommunikation mot 

konsumenterna.  

 

Förpackningens funktion 

Gällande funktion påpekar Helen Zakrisson återigen kolsyreproduktens speciella krav och hon 

menar också att de flaskorna med 2 kr i pant generellt sett har varit lite ostadiga. Detta har lett till 

att man har behövt ett tvåhandsgrepp när man ska hälla ur dem. Emellertid har Stockmos tagit 

fram en förpackning med så kallad ”midja” vilket har lett till bättre funktion men det har också 

blivit en kul och snygg detalj.  

 

Lyckade respektive misslyckade förpackningar  

Helen Zakrisson menar att många av de förpackningar som hon ser som misslyckade är det 

beroende på att de inte är tillräckligt funktionella och användarvänliga. Företagen har då inte 

tänkt ordentligt på slutkonsumenten. Exempel på detta är när förpackningar är svåra att öppna. 

Hon anser att företagen måste ha mer fokus på konsumentvänlighet samtidigt som man bör 

tänka på transport och logistik eftersom man där kan tjäna pengar.  
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Wasa 

Wasa är världens största producent av knäckebröd och ägs sedan 1999 av Barilla. Deras största 

enskilda marknad är den svenska där Wasa är marknadsledare. Under hösten 2005 har Wasa 

förändrat sin organisation och delat upp det som tidigare var deras marknadsavdelning till en 

kommunikationsavdelning och en innovationsavdelning som arbetar med produktutveckling. 

Detta har man gjort på grund av att man på Wasa anser att det blir allt viktigare att fokusera och 

specialisera sig. 

 

Vi har intervjuat Henrik Åström som arbetet på Wasa i ett och ett halvt år. Han är idag Brand 

Manager för Wasa i Sverige och arbetar på kommunikationsavdelningen.  

 

Förpackningen som konkurrensmedel 

Henrik Åström anser att en produkts förpackning är extremt viktig som konkurrensmedel och 

den kommer att få en ökande vikt. Han menar att det är förpackningens utseende och funktion 

som driver den svenska marknaden. Tidigare har det varit möjligt för Företag Betatt göra andra 

saker i butik, extramaterial såsom rabattkuponger och recept har kunnat användas, men nu är 

detta inte längre möjligt i lika stor utsträckning på exempelvis Axfood och ICA. ”Förpackningen blir 

den enda ytan vi äger och kontrollerar i butik”, säger Henrik Åström. Detta motiverar han genom att 

säga att säljare inte längre har lika stor access till marknadsplatsen och företagens möjlighet att 

påverka detaljisterna minskar därmed. Henrik Åström anser att det är bra att vara närvarande i 

media, men det är butik som är sista steget och där måste företaget vara framme och vara med. 

Företaget får inte släppa det sista steget.  

 

Henrik Åström tror inte att EMV är ett stort hot för Wasas produktkategori, i alla fall inte på kort 

sikt, då EMV idag har en låg marknadsandel i brödbranschen och han anser att de har små 

förutsättningar där. Emellertid menar han att förpackningen kan vara en diskriminator mellan 

EMV och andra varumärken. Han berättar också att vissa aktörer på knäckebrödsmarknaden 

försöker nå det så kallade premiumsegmentet. Detta görs exempelvis genom att visa på en 

hembaktkänsla genom att exempelvis ha brunt omslagspapper och kalla sig för exempelvis 

”Skåneknäcke” för att ge en lokal känsla.  

 

Wasa påverkas enligt Henrik Åström av sina konkurrenter men då man är en historisk 

knäckebrödstillverkare och har ca 70 % av marknaden i Sverige anser han att man inte endast kan 
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titta på vad konkurrenterna gör utan man har ett ansvar att leda kategorin framåt. Emellertid har 

Wasa börjat omvärdera företaget och börjat se det som en brödaktör på brödmarknaden istället 

för en knäckebrödsaktör på knäckebrödsmarknaden. I detta fall har Wasa endast 6 % av 

marknaden. 

 

Trender inom förpackningsdesign 

Henrik Åström anser att en stor trend idag gällande förpackningar är färgen svart. Detta är något 

som man kan se mycket av i Storbritannien och det kommer mer och mer till Sverige. Han menar 

också att en trend är att förpackningen inte får vara för exklusiv. Anledningen till detta är att 

konsumenten inte vill betala för mycket om de inte får en extra funktion. En exklusiv 

förpackning kan se dyr ut och då tror konsumenten att den får betala premium för detta utan att 

erhålla någon extra funktion, vilket konsumenterna inte anser vara berättigat. Med andra ord ska 

konsumenten stå i fokus när förpackningar utvecklas, de ska inte bara vara optimala för 

produktion.  

 

Hälsokommunikation är stort i USA, och på detta område ligger man cirka två år före Sverige 

men Henrik Åström ser denna trend som växande också i Sverige. Även Wasa kommer att börja 

trycka ännu mer på detta och betona nyttovärdet i exempelvis fullkorn.   

 

Arbetet med förpackningsdesign på Wasa  

På Wasa finns det sedan tidigare en person som arbetar med den tekniska aspekten av 

förpackningsutveckling. Tidigare har man inte arbetat så mycket med den estetiska aspekten av 

förpackningarna men inom det nya området som arbetar med innovation har man nu en anställd 

som arbetar med detta. Emellertid har alla möjlighet att komma med idéer och inspel gällande 

innovationer och kommunikationsavdelningen och innovationsavdelningen lever i symbios. 

Tidigare fokuserade man starkt på vilka lösningar som var bra ur ett produktionsperspektiv men i 

och med den nya organisationen och strategin har man börjat arbeta mer med den estetiska 

aspekten.  

 

På Wasa gör man konsumentundersökningar både i Sverige och utomlands och dessa 

undersökningar tittar på både funktionalitet och på vad man kommunicerar på förpackningarna.  
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Wasa samarbetar med en designbyrå i London för utformningen av sina förpackningar. När 

något nytt ska skapas utgår båda företagen från en bas, en så kallad Brand Key och Brand Stamp 

som berättar vad Wasa är och vad Wasa inte är. För att kunna göra detta tittar företaget på vad 

Wasa står för, vad som är deras grundstrategi exempelvis. Wasa tittar då både inne i företaget och 

på vad externa aktörer, så som konsumenter, anser om dem och på vad de tror är företagets 

grundstenar. Tyngdpunkt ligger också på att utreda vad företaget egentligen vill med sin produkt 

och vilka förväntningar som finns på denna. För ett gammalt företag som Wasa anser också 

Henrik Åström att det är viktigt att minnas sitt snart 100-åriga arv.  

 

Det som denna rapport visar ska sedan gå igen i alla Wasas förpackningar. En designbrief skapas 

även och den beskriver vad Wasa vill uppnå och ställer upp ramar för hur detta ska ske. Detta 

presenteras för designbyrån och därefter får man tillbaka ett förslag och ändrar eventuellt något i 

detta och får sedan ett nytt, färdigt förslag.  

 

Vad Wasa vill förmedla 

På Wasa vill man värna om det svenska arvet men inte vara mossiga utan ett samtida utseende 

eftersträvas. Emellertid ska företagets övergripande värden, som beskrivs i Brand Stampet, gå 

igen i allt. Gällande exempelvis Wasas nyaste produkt Knäckis, en typ av kex, satsar man på att 

utveckla olika smaker medan gällande produkten Husman satsar på att kommunicera 

hälsoaspekten. Andra värden som Wasa söker kommunicera till sina konsumenter är aptitlighet, 

samtidighet, hälsosamhet, välbefinnande och det svenska arvet.  

 

Förpackningens funktion 

Enligt Henrik Åström underpresterar Wasa när det gäller både funktion och utseende. På Wasa 

anser man dock att båda dessa är viktiga eftersom man vill erbjuda konsumenterna något mer. 

Funktionaliteten bör förbättras och man måste kommunicera skillnaden mellan knäckebröd och 

mörkt mjukt bröd. Vidare anser Henrik Åström att konsumenter ställer allt högre krav på 

kommunikation och funktion.  

 

Henrik Åström anser att funktion kan skapa lojalitet för företaget och mervärde för 

konsumenterna. Ett exempel som han ger gällande detta är gelé som säljs i glas som efter 

konsumtionen av gelén kan användas som drickglas. Detta är något som han tror kommer att bli 

allt vanligare i framtiden.  
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Lyckade respektive misslyckade förpackningar  

Henrik Åström tycker att Knäckis är lyckad förpackning på det kommunikativa planet. Den 

förpackningen kommunicerar till konsumenten och berättigar att ta ut ett högre pris. Det framgår 

även tydligt på förpackningen att denna produkt är ett kex och inte ett traditionellt format 

knäckebröd. Förpackningen är dessutom glansig och svart och visar på de smakaspekter som 

företaget vill få fram. Funktionsmässigt borde denna förpackning emellertid vara 

återförslutningsbar. Detta medför dock en merkostnad på förpackningen och eftersom Wasa 

säljer många och varje ny kostnad blir dyr för företaget och minskar dess vinstmarginal slår detta 

direkt på resultatet.  

 

Wasa Husman originals förpackning anser Henrik Åström dock vara sämre utformad än 

exempelvis Knäckis då den inte är särskilt användarvänlig och misslyckas i att kommunicera 

fullkorn till konsumenten.   

 

Designbyråer 

Identity Works 

Identity Works är med sina 24 anställda en av nordens största designbyråer. De arbetar med att 

utveckla varumärken genom strategisk design och har bland annat designat Igloo Cola, Ipren och 

Cloetta Centers identitet. De har också utvecklat förpackningar för exempelvis Cloetta Fazer, 

OLW och ICA Gott Liv.  

 

Vi intervjuade Anette Brolin Berg som arbetar med varumärkestrategi och projektledning som 

account director på Identity Works. Hon har en bakgrund inom reklambranschen och har arbetat 

med varumärksutveckling i över tio år.  

 

Förpackningen som konkurrensmedel  

Anette Brolin Berg anser att all kommunikation mellan företaget och konsumenten blir allt 

viktigare. Företag börjar fokusera mer och mer på den fysiska formen av en produkt och inser 

vikten i att vara ägaren av en unik form i hyllan. Vidare anser hon att design inte bara är kosmetik 
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utan att denna söker skapa helhetsupplevelser för kunden. För många företag, som kanske inte 

har råd med annan kommunikation såsom dyr TV-reklam, kan förpackningen vara den enda som 

kommunicerar varumärkesupplevelsen. Det är dock viktigt med helhetstänkandet och att inte låta 

förpackningen visa något som inte innehållet kan stå för eller tvärtom, utan de ska gemensamt 

förmedla ett tydligt budskap till konsumenterna. 

 

Det är viktigt att designen syns i hyllan. Anette Brolin Berg anser dock att det måste finnas en 

balans mellan impact i hyllan och de värden produkten skall kommunicera. Viktigt är dock att 

förpackningen är tydlig i hyllan och att kunden hittar rätt på ett snabbt och smidigt sätt. 

 

Rörande konkurrens säger Anette Brolin Berg att omvärldsanalyser utförs kontinuerligt för att 

byrån ska vara a jour med händelser och nyheter i övriga världen. Störst fokus läggs dock på 

Sverige och övriga Norden. Det gäller också för byrån att vara uppmärksam på verkligheten och 

ta till sig och vara medveten om förändringar som sker både i Sverige och utomlands. För att 

göra detta åker byrån ofta runt i Europa. Vidare är det även viktigt att kunna kundernas 

marknadsplatser. De vill dock inte inspireras av konkurrerande designbyråer utan istället försöka 

skapa något unikt.  

 

Trender inom förpackningsdesign 

Anette Brolin Berg menar att Sverige är något efter många andra delar av världen, särskilt 

England, när det gäller förpackningar och mycket inspiration kommer därför utifrån. 

 

Förpackningsfunktionalitet, som exempelvis återförslutningsbara förpackningar, blir allt mer 

viktigt och företag söker finna smarta lösningar. Viktigt att ha i åtanke är dock att det kan vara 

negativt att förlita sig och låta sig inspireras allt för mycket av tillfälliga trender då dessa snabbt 

förändras och leder till att en design snabbt kan bli omodern. För företag är det istället viktigt att 

tänka långsiktigt och skapa en förpackning som inte kommer att kännas omodern i första taget 

utan hålla över tiden då utvecklingen av en ny förpackning kan vara en kostsam process för 

företag. 

 

Samarbetet mellan designbyrån och företagen 

Samarbete mellan företag och designerbyrå är A och O för att skapa en lyckad förpackning enligt 

Anette Brolin Berg. Detta för att företaget är mycket kunnig om sin bransch och förhoppningsvis 
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är medvetna om sina styrkor respektive svagheter. Ofta samarbetar de båda aktörerna i stor 

utsträckning. Tydliga briefer, workshops och löpande avstämningar är ett måste för att säkra 

framgångsrik varumärkesutveckling. Om företaget har en syn på saken som byrån inte tycker 

passar in gäller det att hitta en lösning och tillsammans ta reda på vilken väg utifrån ett 

konsument- och konkurrentperspektiv som är allra bäst att ta för varumärket.   

 

Det är mycket viktigt att designbyrån får ta del av olika typer av marknadsundersökningar. Byrån 

genomför själva olika typer av undersökningar som ofta är kvalitativa till sin karaktär och som 

kan bidra med input i designerprocessen. Kvalitativa undersökningar är att föredra då de kan ge 

ett större djup i det bakomliggande resonemanget och fungera som något av ett bollplank. Vidare 

ger dessa undersökningar även en möjlighet för den intervjuade att tolka och prata fritt samt för 

byrån att tolka dennes svar då förpackningar i stor utsträckning ger upphov till olika typer av 

tolkningar. Företagen själva gör ofta egna undersökningar på andra plan om exempelvis frågor 

rörande deras konkurrenter. Designbyrån har även tillgång till olika typer av allmänna 

undersökningar.  

 

Faktorer som påverkar förpackningens utformning 

Designstrategin är beroende på de mål som sätts upp av företaget. Företaget måste nämligen 

innan arbetet startar avgöra vilket sortiment det gäller, vilken målgrupp som är viktigast och 

reflektera över existerande konkurrenter inverkan. Vidare måste företaget vara tydligt med sin 

varumärkesstrategi och här hjälper även Identity works med i utvecklingsarbetet. Det handlar 

således om att bygga starka varumärken. 

 

Anette Brolin Berg anser att det är möjligt att förmedla vilka värden som helst med hjälp av 

förpackningsdesign.  Det gäller dock att besluta sig om en plattform, det vill säga de grundvärden 

som ska förmedlas med förpackningen, och utifrån det bygga vidare. Anette Brolin Berg 

beskriver det som så att det gäller att hitta den “värld” där en viss produkt hör hemma och fråga 

sig vad som är en stark och tydlig positionering i denna. Alternativen kan därmed skilja sig åt 

mellan olika världar. Byrån gör rekommendationer till företaget och de håller förhoppningsvis 

med om dessa. 

 

De värden som ska förmedlas görs så ofta genom främst ord och bild. Anette Brolin Berg 

förklarar ”att beskriva ett varumärkes personlighet är ungefär på samma sätt som att beskriva en person”. Det 

 129



Bilaga 3 
 
gäller att hitta ett sätt att förmedla värden som passar och som går att leva upp till, med andra ord 

måste designen stämma överens med önskad positionering. Varumärkesidentiteten är grunden 

för designarbetet. 

 

Innovation 

Anette Brolin Berg menar att det på företagen är viktigt att satsa pengar på innovation och även 

att skapa forum för innovation på företagen. Det bör på varje företag finnas affärskulturer som 

driver produktinnovationen, det bör också finnas ett definierat innovationsteam vars arbete 

bygger på insikter om trender och konsumentkunskap. Det gäller även att undersöka de 

förpackningar företaget redan har och undersöka om dessa förmedlar de värden som man vill. 

Annars måste dessa vitaliseras genom att man skapar nya förpackningar till gamla produkter. 

Viktigt kan även vara att identifiera nya kundgrupper och skapa nya produkter och förpackningar 

för dessa. Kanske behövs det exempelvis mindre förpackningar för att tillgodose singlars behov? 

För att lyckas med detta måste företagen ha allokerat resurser och tydligt ansvar för att driva 

dessa frågor. 

 

Förpackningens funktion  

Hur viktigt det är med funktionalitet och hur stor vikt som borde läggas vid detta beror på typen 

av produkt, om det är en produkt vars förpackning slängs på en gång eller inte. Är förpackningen 

något som konsumenten serverar ur, har framme i köket eller slänger direkt efter användandet? I 

förstnämnda fallet kan utseendet vara viktigt medan i andra fallet är det kanske viktigare att 

recept syns tydligt.  

 

Anette Brolin Berg menar att funktionaliteten måste utgå från konsumentbehovet och designen 

skall kommunicerar erbjudandet och sälja produkten.  För att detta ska kunna ske är det viktigt 

med insikt om konsumentbeteende och att man håller detta i åtanke vid 

förpackningsutformningen. Ofta handlar inte funktionalitet om att hitta på helt nya saker utan 

om att göra något på ett annat sätt. Vidare anser Anette Brolin Berg att det bör påpekas att en 

förpackning har fyra sidor, inte bara en. Detta är viktigt då företag koncentrerar sig på framsidan 

utan att inse att det är viktigt att ta hand om sina förpackningar, alla dess sidor, för att kunna visa 

på helheten och därmed kunna bygga ett starkt varumärke.  
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Det gäller att företaget inte bara tänker på förpackningen utan också skapar starka nya koncept, 

och skapar behov som kanske inte finns där från början. Anette Brolin Berg säger att det är 

viktigt att företagen skapar en produktmix då olika produkter kan stärka varandra. Leverantörer i 

Sverige skulle kunna jobba mer med konceptutveckling och behöver bli bättre på det då det kan 

vara ett sätt för leverantörerna att differentiera sig ännu mer mot exempelvis detaljisternas EMV. 

Med konceptualisering menas då ett tydligt erbjudande med ett tydligt löfte exempelvis 

produktserier med gemensamt erbjudande, som marknadsförs tillsammans och där hela serien 

utsänder samma löfte till konsumenterna. Ett exempel på detta är ICAs Gott Liv där det satsas på 

hälsosamma, kategoriöverskridade produkter. Mervärde kan därmed tillföras till konsumenterna 

och det blir ett konkurrensmedel utöver kärnprodukten och priset. Smarta förpackningar och 

förpackningskommunikation kan även bidra med ökat intresse och skapa ett behov. 

 

Lyckade respektive misslyckade förpackningar 

Anette Brolin Berg anser att de små förpackningarna med yoghurt som har müsli i locket är ett 

mycket bra exempel på en lyckad förpackningsinnovation. Hon är också imponerad av den 

syltförpackning som möjliggjort att ställa den upp och ned.  Även många schampo- och 

balsamförpackningar tycker hon har genomgått en process som gjort dem mer användarvänliga. 

 

No Picnic 

No Picnic är i första hand en produktdesignbyrå vars största kund är Ericsson. För 1,5 år sedan 

började företaget även mer aktivt arbeta med förpackningsdesign då de märkte en ökad 

efterfrågan från kunderna. Företaget hade även sett en förändring på den svenska marknaden för 

livsmedel där detaljisterna exempelvis för 3-4 år sedan började plocka bort leverantörernas 

kommunikationsmaterial från butikerna och därmed också minskade antalet 

kommunikationsbyråer. 

 

På No Picnic intervjuade vi Liselott Tingvall som arbetar som Creative Director och som har en 

bakgrund i reklambranschen.  

 

Förpackningen som konkurrensmedel 

Liselott Tingvall menar att förpackningen ofta kan vara den enda reklam som en leverantör kan 

ha i butiken och därmed är den av största vikt. Genom förpackningen kan varumärket nämligen 
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påverkas och konsumenten köper exempelvis inte längre socker, utan denne köper Daniscos 

socker. Problemet anser dock Liselott Tingvall är företagen, trots detta, spenderar minst pengar 

och tid på utvecklingen av densamme vilket är något som företagen borde fundera över då ”Detta 

är bara början på en period där förpackningarna kommer bli allt viktigare.”. 

  

Förpackningar är, enligt Liselott Tingvall, mycket viktiga då hon tror att många köpbeslut fattas i 

butiken och att förpackningen därmed kan bli avgörande. Ibland tror hon också att en bra gjord 

förpackning kan vara viktigare än ett välkänt varumärke i och med att hennes erfarenhet säger 

henne att konsumenter gillar att prova nya saker, i alla fall en gång. Vidare anser hon också att 

detta stöds av tanken att det är få livsmedel som köps på varumärke, på inköpslistan skriver 

konsumenten endast ost, bröd och så vidare utan att nämna specifika varumärken. 

 

Liselott Tingvall exemplifierar också vikten av förpackningar och hur dessa borde, för att vara 

effektiva, passa in i ett företags kommunikativa helhet genom att nämna Milkos reklamfilm om 

”En nära ko upplevelse”. Denna reklamfilm anser hon nämligen vara väldigt bra men hon menar 

att reklamfilmen och förpackningen inte förstärker varandra då det inte finns någon klar länk 

mellan dessa. Detta exempel tycker hon också visar på hur många företag saknar kunskaper om 

förpackningens vikt och underskattar de kommunikativa egenskaper som den faktiskt har. Ett 

resultat av detta blir att de inte riktigt satsar rätt och inte heller tillräckligt mycket resurser. Ett 

problem anser hon också är att mindre aktörer ofta har mindre vinstmarginaler och därmed också 

mindre möjlighet att satsa på nya saker. 

 

Ett exempel som Liselott Tingvall ger rörande hur förpackningar kan styra helt är den så kallade 

Fotbollslimpan som lanserades i samband med fotbolls-VM. Förpackningen var då utformad på 

ett passande sätt som påvisade att limpan hade tema fotboll, kärnprodukten var dock i det 

närmaste identiskt med den Påsklimpa som introducerades i samband med påsk. Den största 

skillnaden var att den sistnämndes förpackning var dekorerad med kycklingar och påskkärringar 

istället.  

 

Trender inom förpackningsdesign 

Det har skett en stor förändring av företagets syn på förpackningar enligt Liselott Tingvall och 

hon beskriver att Företag Betarbetar mer fokuserat med förpackningsdesign nu för tiden. Idag är 

förpackningen ofta det enda som leverantörerna har kontroll över i butiken då de inte längre kan 

påverka deras plats eller särskilda promotioner. ”Förpackningen är den sista utposten” som företaget 
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kan använda i butik. Just nu är trenderna inom branschen miljövänlighet, att det ska utstråla detta 

även om det kanske inte är det, och hälsomedvetenhet.  

 

Samarbetet mellan designbyrån och företagen 

Samarbetet mellan ett företag, som beställare, och designbyrån, som kreatör, börjar med att 

designbyrån får en brief från företaget, vilken, enligt Liselott Tingvall, ofta inte säger så mycket. 

Denna inkluderar vilken som är produktens målgrupp och vad som är speciellt med denna 

produkt. Designbyrån brainstormar sedan kring produkten och skriver om företagets brief med 

mer målande och visuella beskrivningar. Sedan tittar byrån på produktens konkurrenter, delar 

upp dessa i olika så kallade världar och bestämmer sedan vilken värld som är bäst för just denna 

produkt. Sedan görs en debrief och designbyrån bollar tillbaka till företaget. Det är viktigt att 

designbyrån vet vad kunden vill och att informationen är uttömmande. Vissa företag vill att byrån 

skapar något helt nytt, andra vet inte vad de vill och vissa är mycket exakta när det gäller vad de 

vill ha redan innan förloppet har sin början. Kortfattat så jobbar designbyrån ihop något som 

sedan presenteras för företaget, de gör sedan ett val och designbyrån slipar något mer innan det 

slutgiltiga beslutet tas.    

 

Företag behöver ofta hjälp på traven för att komma fram till de värden som borde förmedlas. 

Det är viktigt att diskutera innan så att designbyrån är på det klara med detta tidigt, vilket snabbar 

upp processen. Värdena förmedlas sedan via det grafiska uttrycket. Färg, form, typsnitt och bild 

kan användas för att påvisa vissa egenskaper. Hur dessa olika delar sätts ihop påverkar mycket 

och det är viktigt att designers har kunskap om olika signaler om exempelvis hur olika färger 

symboliserar olika saker. Det är även vikigt att komma ihåg att en produkt även kan använda 

värden som skapats av andra, exempel på detta kan vara After Eight där de eleganta bokstäverna 

bidrar till en känsla av klass och andra förpackningar som vill förmedla denna känsla kan använda 

samma typsnitt. Förpackningar kan även ha extrafunktioner som att kunna användas som 

dricksglas efteråt etcetera.  

 

No Picnic arbetar ofta i multidisciplinära grupper då de ska utveckla en ny förpackning. Denna 

grupp består av representanter från både företaget och designbyrån. Vanligtvis säger Liselott 

Tingvall att produktchefen, marknadschefen, säljchefen och logistikchefen brukar vara 

involverade för att på sådant sätt diskutera förpackningsförslaget ur så många perspektiv som 

möjligt. Detta sätt att arbeta anser Liselott Tingvall vara viktigt då en ändring i förpackningen kan 

innebära stora förändringar för olika delar av företaget, eventuellt kanske maskinparken måste 
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anpassas eller reklamen göras om. För att det därmed ska gå smidigt att implementera 

förändringar är det vikigt att alla nyckelpersoner på ett företag är med för att fatta och påverka 

beslut. 

 

Vidare anser Liselott Tingvall att det är viktigt att en designbyrå får ta del av så mycket 

information som möjligt från företagets sida. Något som underlättar är dock att 

dagligvarumarknaden är relativt lika mellan dess olika segment och med erfarenhet kommer 

därmed också kunskap. Designbyrån har även deltagit i fokusgrupper etcetera för att erhålla mer 

information. Information bidrar till att snabba upp förloppet med att designa en ny förpackning 

och detta är mycket viktigt i och med att detaljisterna är snabba på att kopiera 

leverantörsvarumärkena och sälja dem som EMV. Det är även viktigt att förpackningen utvecklas 

snabbt bland annat på grund av att den ska medverka i den så kallade KAM-presentationen där 

det beslutas om vilka varumärken som ska ingå i detaljisternas sortiment.  

 

Faktorer som påverkar förpackningens utformning 

En förpackning kan också, enligt Liselott Tingvall, bidra till att den syns bättre i affären och 

därmed öka försäljningsvolymen alternativt göra det möjligt för företagen att höja sina 

marginaler. Klassiska exempel för att urskilja sig i hyllan är att förstora produktens logotyp, att 

förstora förpackningen och att använda starkare färger. Problemet med detta är att sådana 

faktorer kan tala emot produktens kärnvärde och därmed inte förmedla de önskvärda värdena. 

Det är även viktigt att jobba med formen, materialet och eventuellt förändra förpackningen så att 

produkten får en helt annan plats i butiken. En sås kanske kan hamna vid köttet istället för vid de 

andra såserna. Liselott Tingvall nämner även ”tapeteffekten” som något viktigt. Denna effekt 

skapas då ett flertal förpackningar med samma varumärke står bredvid varandra på hyllan och hur 

förpackningarna ser ut tillsammans och vilket intryck de gemensamt kan skapa är av betydelse. 

Detta menar hon kan vara en mycket kraftfull effekt och den kan exempelvis uppnås om 

leverantörerna breddar sitt sortiment något för att få flera förpackningar bredvid varandra.  

 

När det gäller förpackningar anser Liselott Tingvall att det är viktigt att arbeta tredimensionellt 

och se bortom etiketten. Maskinparken är en begränsande faktor på vilka förpackningar som kan 

tillverkas. Det är också viktigt att vara medveten om de vedertagna regler som finns gällande 

förpackningar och inte gå utanför dessa för mycket, detta då ”en korv ska se ut som en korv”.  Viktigt 

är också att ta hänsyn till de värden som ett varumärke eventuellt kan ha sedan tidigare. 

Företagets målsättning är en annan viktig faktor och likaså är rationaliseringar, då Liselott 
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Tingvall påpekar att en förpackning även kan förändras som ett led i kostnadsrationalisering för 

företaget.  

 

Många varumärken har även sedan tidigare en historia och det gäller därmed att göra en 

avvägning mellan hur mycket av det gamla som ska behållas och hur mycket nytt som ska 

tillsättas. Designbyråer frågar dock alltid efter så kallade designmanualer där det ska framgå vilka 

färger, logotyper och typsnitt som är godkända för användning. Något som kan göra företagen 

tveksamma till att förändra sin förpackning tror Liselott kan vara det faktum att en produkt 

behåller sitt artikelnummer, och därmed också sin plats i butiken, efter en designförändring. 

Igenkännighetsfaktorn tror företagen därmed skulle kunna minska och då ha en negativ påverkan 

på försäljningen.  

 

Innovation 

No Picnic arbetar enligt Liselott Tingvall med förpackningar ur ett tredimensionellt perspektiv, 

inte bara med etiketten, utan de tittar också mycket på produktutveckling. Att komma på nya 

smaker kan vara ett sätt att lyckas då detaljisterna eventuellt inte kan härma dessa i samma 

utsträckning.  

 

Rörande hur mycket en förpackningsutveckling låter sig påverkas av konkurrenters förpackning 

säger Liselott Tingvall att hur mycket en förpackningsutvecklare låter sig påverkas av andra beror 

mycket på den ambitionsnivå som beställaren begär. Om förpackningen ska vara innovativ 

bortser man helt från konkurrenters förpackningar och koncentrerar sig på att skapa något nytt. 

Om beställaren vill utveckla en förpackning utan att förändra sin maskinpark kan designern i 

vissa fall låta sig inspireras av redan existerande förpackningar. Det är ofta billigare att använda 

sig av befintliga lösningar än att hitta en ny från andra kategorier. Liselott Tingvall anser att 

mejerisektionen varit mycket innovativ och har förädlat sina förpackningar för att skapa 

mervärde för konsumenterna, exempel på detta är flaskorna med drickbar yoghurt. Hon påpekar 

även storleksdifferentiering för att anpassa produkterna till olika typer av hushåll. 

 

Förpackningens funktion  

Förpackningsdesign handlar inte heller enbart om ytan utan ska bidra till att ge konsumenten ett 

mervärde. Detta kan exempelvis vara möjligheten att återförsluta förpackningen eller att det finns 
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en skruvkork. Kunden är också mer benägen att betala ett något högre pris om förpackningen 

faktiskt bidrar med något funktionellt och inte bara är ett attraktivt skal.   

 

Tidigare har byråer jobbat mest med igenkänning och utseende, detta är dock något som gradvis 

förändrats. Liselott Tingvall säger att om ett företag inte vill konkurrera om pris kan 

förpackningen vara en möjlighet för företaget att ge konsumenten mervärde vilket då gör ett 

högre pris befogat. Ett attraktivt utseende kan också vara att ge mervärde till konsumenten om 

produkten är av sådan art att förpackningen kommer att stå framme och inte gömmas undan i 

något skåp alternativt kastas direkt i samband med användningen.. 

 

Påläggskalkyl 

Liselott Tingvall berör även ämnet om produktkalkyler och vart förpackningen ska redovisas 

inom denna. Som hon ser det kan förpackningen ingå som en produktkostnad eller som en 

marknadsföringskostnad. Traditionellt ligger den inom produktionsbudgeten, som ofta är 

avsevärt mindre än marknadsföringsbudgeten per förpackning, men Liselott Tingvall menar att 

förpackningen är ett kommunikativt redskap och därmed borde redovisas som en 

marknadsföringskostnad. Detta skulle medföra att förpackningsutveckling fick mer pengar och 

därmed större möjligheter. 

 

Lyckade respektive misslyckade förpackningar 

Saltå Kvarn, med sina randiga kartonger i olika färger beroende på innehåll, och Zetas hällvänliga 

balsamvinäger ger Liselott Tingvall som exempel på lyckade förpackningar. Även Pringles runda 

och hårda chipsförpackningar anser hon vara mycket lyckade i och med att de lyckats förändra ett 

helt konsumtionsmönster. Liselott Tingvall menar också på att de mest lyckade förpackningarna 

har alla gemensamt att de inte försöker skilja på förpackningen och produkt, målet är att de ska 

sammansmälta till en och samma produkt.  

 

Paragon Pac Design 

Paragon Pac Design är en designbyrå som enbart arbetar med förpackningar. Företaget startade 

för 1,5 år sedan av två kollegor från Tetra Pak som såg ett stort behov av förpackningskunskap 

och förpackningsteknik. De menar att många designbyråer är mycket duktiga på design men de 
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saknar kunskap om exempelvis tryckteknik, vilket är något som man har på Paragon Pac Design. 

Företaget har bland annat designat förpackningar åt Skånemejerier och Tetra Pak.  

 

Vi har intervjuat Åsa Trulsson som är en av företagets grundare och som arbetar med 

förpackningsdesign.  

 

Förpackningen som konkurrensmedel 

Åsa Trulsson menar att förpackningar ofta är helt avgörande som konkurrensmedel då 

konkurrensen på butikshyllan är stor och företagen måste sticka ut. Hon anser att ökande 

lanseringar av EMV och allt mindre möjligheter att ha säljmaterial i butikerna bidrar till att 

förpackningen får en allt större betydelse för leverantörer i dagligvaruhandeln. För företag som 

inte har möjlighet att ha mycket kommunikation på andra platser än i butiken har förpackningen 

en ännu större roll.  

 

Åsa Trulsson menar vidare att få produkter säljer sig själva. Detta innebär att endast om det bara 

finns en enda produkt i en produktkategori och alla känner till den produkten spelar 

förpackningen inte lika stor roll, men så är sällan fallet.  

 

Trender inom förpackningsdesign 

På Paragon Pac Design uppfattar man det som att företag numera på ett mer medvetet sätt 

arbetar med design i förpackningsframställningen.  

 

Trenden inom förpackningsdesign som Paragon Pac Design uppfattar är framför allt att design 

förekommer över huvud taget. Med design menas då i bemärkelsen som en medveten process 

hos designföretaget, som åtföljs av ett resultat som förankras hos beställaren och dennes krav. 

Sedan kan resultatet i sig skilja sig åt, som till exempel att markera produktens innehåll eller ,om 

det är varumärket som är det viktigaste, att lyfta fram varumärket på förpackningen. Estetiken 

tycker Paragon Pac Design har höjts något, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. 

Trenden som ses är alltså att företag på ett mer medvetet sätt arbetar med design i 

förpackningsframställningen. Att design skulle vara vackert är alltså inte nödvändigtvis sant om 

resultatet av designprocessen ger något annat. Sedan är ett naturligt krav att det ska se bra och 

professionellt ut. 
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Trender i grafiken följer den allmänna trenden i den grafiska världen med de grafiska 

komponenter som används, det vill säga färgval, symbolstil, grafiska element/dekorationer, 

typografi och placering. Företag med produkter som är mer trendkänsliga följer trender tydligare 

än andra. Trendkänsliga produkter är oftast kopplat till trendmedvetna konsumenter. 

Åsa Trulsson påpekar även att det verkar pågå en inflation i hur stilren och avskalad designen ska 

vara. Allt ser nästan likadant ut på hyllan oavsett målgrupp vilket gör att det till slut blir tråkigt. 

Det är viktigt att tänka efter om målgruppen verkligen lockas av den trendiga avskalade stilen 

eller om detta görs bara för att designern själv tycker det är snyggt. 

 

Ytterligare en trend som Åsa Trulsson ser kan vara att förpackningen vill skapa en upplevelse. Till 

exempel i Asien är det väldigt vanligt att stor möda läggs på att skapa små sekundärförpackningar 

till tuggummin, kolor, tärningar och så vidare. Olivolja och vinäger i små portionsförpackningar 

är ett annat exempel. 

 

Samarbetet mellan designbyrån och företagen 

Samarbetet mellan kunden, det vill säga det beställande företaget, och designbyrån är enligt Åsa 

Trulsson mycket viktigt. På Paragon Pac Design har man oftast kontakt med marknadschefer och 

produktchefer på de företag som beställer förpackningarna. Att samarbetet med dem måste 

fungera beror på att företaget som vill ha en förpackning skapad har mycket information om 

produkten och produktens marknad. Designbyrån å andra sidan har mycket kunskap om design 

och andra saker som är viktiga i skapandet av en förpackning. Om dessa två företag samarbetar 

på ett bra sätt är det därmed lättare att finna tillfredsställande helhetslösningar.  

 

När Paragon Pac Design utformar förpackningar görs konkurrentanalyser där man analyserar den 

standard som finns i den bransch där förpackningen ska ingå. Det gäller för den nya 

förpackningen att sticka ut, men samtidigt måste den passa in i rådande standard för att bli 

upptäckt av konsumenterna. ”Man kan ju inte ha mjölk som ser ut som en Toscakaka.” Förutom de 

konkurrentanalyser som Paragon Pac Design gör får de även ta del av eventuella 

marknadsundersökningar som det beställande företaget har gjort för att man på så sätt ska få så 

mycket information som möjligt om produkten och dess konkurrenssituation.  

 

Hur stor påverkan de olika aktörerna har på slutresultatet beror dels på hur stort kundens 

förtroende för designbyrån är, dels på hur väl underbyggd designbyråns presentation och analys 

av branschen är. Oavsett vem som påverkar mest menar Åsa Trulsson att kommunikationen 
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mellan de båda parterna måste fungera för att resultatet ska bli bra. Kunden framför vad de vill 

att förpackningsdesignen ska förmedla och designbyrån utför detta genom 

förpackningskonstruktionen och den grafiska formen, såsom bilder, färger och typsnitt. Dessa 

båda aspekterna av förpackningen måste harmoniera för att förpackningen ska kunna bli 

intresseväckande samtidigt som den ger konsumenterna den rätta känslan.  

 

Faktorer som påverkar förpackningens utformning 

Det finns en hel del faktorer som påverkar hur en förpackning utformas. Bland annat spelar de 

konkurrerande produkternas förpackningar roll samt den miljö där förpackningen ska finnas har 

betydelse. ”Att sticka ut och synas är liksom A och O.” Även de som är tilltänkta användare av 

förpackningen spelar in då exempelvis en produkt som vänder sig mot ett lågprissegment bör se 

billig ut medan en dyrare produkt bör se lyxigare ut. Den planerade funktionen för förpackningen 

är också av betydelse och ett exempel på detta kan vara stora tvättmedelspaket som kräver ett bra 

handtag så att kunderna kan bära hem förpackningen från affären. Innehållet, det vill säga själva 

kärnprodukten, har också en påverkan och det har också de känslor som det beställande företaget 

vill att förpackningen ska förmedla. Det beställande företaget har gjort en brief gällande vilka 

värden de vill förmedla med sin förpackning och detta rättar sig designbyrån efter. Kunden har 

ofta en tydlig position för produkten vilket påverkar förpackningens utformning. Slutligen kan 

man även ta hänsyn till fraktförhållanden samt miljö- och återvinningsaspekter. Man bör ha alla 

dessa aspekter i åtanke, men det är inte säkert att man kan ta hänsyn till alla då man skapar en 

förpackning. Ett exempel på detta menar Åsa Trulsson är de vanliga mjölkpaketen som är väldigt 

praktiska ur fraktsynpunkt men inte särskilt användarvänliga.  

 

Innovation 

Innovation är oftast kopplat till förändring och ju större innovation, desto större förändring. 

Paragon Pac Design anser att företag behöver förändring och dessutom kapacitet att kunna leva 

och anpassa sig till ständig förändring. Förändringar för företag kan innebära att de drar på sig 

kostnader i form av nya verktyg för förpackningar, nya och större marknadsföringsbudgets et 

cetera, vilket ofta innebär en initialt hög kostnad. Paragon Pac Design söker alltid vara innovativa, 

men är försiktiga med att per automatik skapa innovationer som vi inte har blivit uppmanade att 

ta fram av beställande företag. En innovation för en förpackning kan vara fiffig och vacker på 

många sätt och vis, men att i förbifarten vara innovativ och sen tro att detta ska lyckas och att 

kunden ska älska det, är inte alltid verkligheten. Det medföljer ofta större förändringar för 
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företaget än vad de initialt hade tänkt. Vad som däremot mycket väl kan hända är att designbyrån 

via designprocessen får fram ett resultat som kräver en innovation. Detta blir då oftast en längre 

diskussion och samarbete med ledningen på företaget över en längre tid.  

 

Innovation kan bidra till nya varumärken som ger resultat i många år. Det kan leda till att 

företaget kan expandera och skapa fler jobb för regionen. Det kan leda till att företaget på sikt 

överlever. Och om det är riktigt illa så kan avsaknaden av innovation naturligtvis leda till att 

företag går under helt eller blir tvingade in i låglönelands produktion och på sikt total utflyttning 

från Sverige. Innovation är ett måste på sikt eftersom världen förändras lite varje dag. 

 

Förpackningens funktion 

Vilken funktion en förpackning bör ha beror enligt Åsa Trulsson på vilken produkt som 

förpackningen görs för. I vissa fall är funktionen viktigare medan utseendet kan vara viktigare vid 

andra tillfällen. Exemplet med en tung tvättmedelsförpackning som behöver ett bra bärhandtag 

visar på hur funktion kan vara avgörande medan exempelvis Tetra Brik, (den förpackningen som 

exempelvis mjölkpaketen har) har svårt att sticka ut eftersom många förpackningar i mejerihyllan 

är fyrkantiga och då spelar den grafiska formen större roll.  

 

Lyckade respektive misslyckade förpackningar 

Ett exempel på misslyckad förpackning som ges är Rigello, öl/läsk-flaska som fanns på 70-talet 

vars material var en kombination av plast och papper. Materialet var nytt, formen var ny och den 

förväntades multna i naturen. Ingen gillade den och den multnade inte heller. Inte heller var det 

möjligt att få ut det sista ur förpackningen.  

 

Ett annat exempel är när ett företag började sälja glassbåtar i flerpack i butik. En jättesnygg 

illustration som var ganska detaljerad gjordes och det som framhävdes var företagsnamnet. 

Glassbåtarna sålde dåligt och företaget bestämde sig för att satsa på en redesign av 

förpackningen. Förpackningen gjordes nu enklare med företagsnamnet mindre framträdande och 

man förstorade upp innehållet på ett mycket tydligt sätt och med namnet ”Glassbåtar” framgick 

stort och tydligt. Den nya designen var inte nödvändigtvis så snygg men den kommunicerade 

tydligt och försäljningen steg till det fyrdubbla. Detta är ett exempel på hur stor roll 

förpackningsdesignen kan ha. 
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