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Det här examensarbetet behandlar de olika teoretiska verktyg och moment en grafiskt process innehåller, 
samt jämför teorins delar med hur olika företag arbetar i verkligheten. En studie har genomförts på fyra 
olika oberoende varumärkesägande företag som intervjuats för att ta del av deras individuella processer 
vid utveckling av förpackningsdesign till sina produkter. Innehållet i intervjuerna har ställts mot vad 
teorin presenterar där processerna har jämförts och analyserats för att belysa för- och nackdelar. Genom 
att framhäva svagheter och se på andra lösningar lyfts eventuella möjligheter till effektivisering av 
processerna fram.
 Studien resulterar i att trots de olika företagens arbetssätt, har alla processer grundläggande likheter 
med teorin. De mest utmärkande delarna som skiljer processerna åt, är främst vilka kommunikationsvägar 
företagen använder sig av under ett projekt. Ett av företagen har en framträdande smidig process i 
jämförelse med övriga tre då de använder sig av ett onlineverktyg i sina projekt. Detta ger möjligheten 
att skapa en digital uppsamlingsplats där alla olika versioner av företagets förpackningsdesigner samlas. 
Verktyget ger också möjligheten att sköta kommunikationen mellan alla involverade aktörer i projektet, 
samt att tryckanpassa aktuell förpackningsdesign inför tryckning. Resultatet av studien visar att ett 
onlineverktyg är en rekomenderad lösning för att snabbt effektivisera företagens grafiska processer.

SaMMaNfattNiNG

aBStract
This degree thesis presents the theoretical tools of a graphical process, and compares it with how it works 
in the reality.  Four different independent brand owing companies have been interviewed to take part with 
their individual processes for evolving packaging design for their products. Together with the theoretical 
content the different processes have been compared and analysed to elucidate different advantages or 
disadvantages. By highlighting weaknesses and looking at other solutions, new methods may be possible 
to make the process more effective.
 The study shows that even if the companies have different working processes, they have basic 
similarities with the theoretical content. The most distinguished parts which divided the processes from 
each other, was mainly the way to communicate during projects. One of the companies used a prominent 
effective process compared to the others, because of their use of an online tool during projects. It gives the 
possibility to create a digital collecting point with all different versions of packaging designs. It also gives 
the opportunity to handle the communication between involving actors in the project, and later adjusting 
the packaging design for printing. The result of the study shows that an online tool is to recommend to 
easy streamline companies graphical processes.



Förord

Företaget Collabra AB i Göteborg verkar inom pack design management. Det innebär att de arbetar vid 
sidan av den marknadsavdelning eller reklambyrå som anställs för att utveckla en ny förpackningsdesign. 
De hanterar sedan designen för hela sortiment och säkerställa effektivitet i packdesignprojektet. Deras 
process innefattar verktyg som ska anpassa utseendet på förpackningar och bidra till att varumärket 
kommuniceras rätt för varje produkt i hela sortimentet.  
 Vid utveckling av förpackningsdesign är Collabra AB’s mål att effektivisera driftprocessen av 
förpackningar för att öka möjligheten för deras kunder att använda förpackningen som en stark och 
flexibel kommunikationskanal. I uppdraget för examinationsarbetet vill Collabra ha hjälp med att 
ta reda på vilka strategier några av Sveriges största varumärkesägande företag använder sig av då 
förpackningsdesign ska utformas för deras produkter i stora sortiment. De vill kartlägga interna arbets- 
och inköpsprocesser med fokus på förpackningen som kanal.

Tack

Det finns ett flertal personer att tacka för hjälpen under arbetet av detta examinationsarbete. Därför tas nu 
chansen att framföra detta tack till de jag varit i kontakt med som bidragit med betydande hjälp och stöd i 
arbetsprocessen.

Framför allt vill jag rikta ett stort Tack! till uppdragsgivare Collabra AB som gett mig möjligheten och 
förtroendet att genomföra denna studie. Tack vare Er har ett för mig helt nytt område kunnat utforskas där 
tidigare kunskap inom förpackningsdesign fått ett helt nytt perspektiv. Ert trevliga bemötande och visade 
intresse att hjälpa mig i arbetsprocessen har varit mycket utvecklande och samtidigt ett stort stöd.

Tack till alla respondenter ute på företagen som tagit Er tid och visat intresse att dela med Er av 
betydelsefull kunskap som står till grund för hela studien. Ert trevliga bemötande har varit värdefullt och 
samtidigt gett inspiration att skapa en uppsats jag är nöjd med.

Slutligen vill jag tacka lärare Tobias Trofast vid Linköpings Universitet som funnits till stöd under 
arbetsprocessen för denna uppsats. Genom möjligheten att tillsammans diskutera och hantera olika 
situationer berörande rapporten, har arbetet underlättats och studien varit genomförbar.

Göteborg, Augusti 2010
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1. iNLedNiNG

1.1 SyFTe 

Examinationsarbetet syftar till att se på olika varumärkesägande företags processer vid utveckling av 
förpackningsdesign på större produktsortiment. Genom kartläggning och identifiering av processernas 
olika nyckelmoment, samt värdering av nyttan av dem, kan resultatet leda till en mer effektiv 
hanteringsprocess med förpackningen som kommunikationskanal för nya produkter på marknaden. I 
studien jämförs företagens processer med teoretisk fakta för att finna gemensamma faktorer och samtidigt 
skapa möjligheten att uppmärksamma eventuella fördelar och nackdelar med de olika företagens 
arbetssätt.

1.2 ProblemdiSkuSSion

Förpackningen har idag fått en stor betydelse inom marknadskommunikation som ett strategiskt 
verktyg. Den fungerar därför inte endast som ett skydd för produkten, utan samtidigt som en funktionell 
informationsbärare. I och med detta ställs det idag högre krav på förpackningsdesignen då den ska bidra 
till att förmedla de värden det bakomliggande varumärkesägande företaget står för, samtidigt som den ska 
bidra till ett högt kundvärde. Funktionen tillsammans med informationen, den fysiska förpackningen och 
den innehållande produkten skapar tillsammans hela kundupplevelsen. (Löfgren m.fl., 2004)

Det har blivit svårare för alla varumärkesägare att ta plats i butiken med sin marknadsföring då 
butiksägarna har begränsat med utrymme, använder mer strikt placering av produkterna och samtidigt 
vill lämna plats för marknadsföring åt sina egna varumärken. Exempelvis har sedan ett par år tillbaka både 
ICA och Coop sitt eget produktsortiment i hyllorna i sina egna butiker. Att istället använda förpackningen 
som marknadsmedel och kommunikationskanal har därför utvecklats och fått större betydelse, då 
förpackningsdesignen är något varumärkesägarna till produkterna själva styr över och som inte kan 
regleras av någon annan. 
 Med tanke på detta är det till stor vikt att förpackningen får ett korrekt utseende då den blir främsta 
bäraren av företagets identitet i butiken. Fel färgåtergivning, misspass av dekorens element och stavfel 
i förpackningsdesignen är exempel på vad som påverkar mottagarens uppfattning om kvalitet för 
produkten. För varumärkesägare är det därför viktigt att använda sig av en process som förhindrar att 
kostsamma missar uppstår vid utveckling av förpackningsdesign för deras produkter. Många gånger 
upptäcks inte felen förrän efter tryckning, vilket är ett av de sista stegen i denna typ av process.
Genom att studera hur olika varumärkesägande företag arbetar med att utveckla förpackningsdesign för 
sina produkter och sedan jämföra deras process med teoretisk fakta, kan styrkor och eventuella brister 
belysas. Korrigering av identifierade svagheter kan i sin tur leda till en ökad effektivitet av processen. Det 
innebär inte endast ett snabbare sätt att arbeta på, utan även ett mer lönsamt sätt att producera på där 
eventuella problem kan identifieras och förutses tidigare i processen.
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1.3 FrågeSTällning

I en studie används en frågeställning för att skapa fokus och samtidigt begränsa vad studien ska behandla. 
Den här rapporten utgår från två olika frågeställningar som examinationsarbetet syftar till att besvara i 
resultat- och analysavsnittet:

Vilka processer och strategier för långsiktig hantering av förpackningsdesign finns inom • 
varumärkesägande företag?  

Hur ser processerna ut i verkligheten kontra teorin?• 

1.4 avgränSning

Utveckling av förpackningsdesign påverkas av flera olika typer av processer då den har så många 
olika dimensioner som måste hanteras både i designarbetet och i produktionen. Dessa dimensioner 
redogörs i teoriavsnittet längre in i rapporten. Avgränsningen i den här studien utgörs av att endast 
se på utvecklingen av förpackningens dekor. Det vill säga hur man utvecklar designen på utsidan av en 
förpackning och inte materialet den består av. Den grafiska produktionskedjan redogör för hur en trycksak 
distribueras, vilket inte hanteras i denna studie då logistiken inte berör hantering av förpackningens 
dekor. 

I den grafiska produktionskedjan ingår ett steg där trycksaken formges av det kreativa team som anställs. 
Denna typ av designprocess hanteras inte i studien, utan designarbetet anges istället endast som ett 
moment i produktionsprocessen. När ett kreativt team utvecklar ett koncept påverkas designbesluten 
av de rådande marknadskrafterna. Den typen av marknadskommunikation man hanterar under 
designprocessen utesluts också i denna studie även om förpackningens betydelse på marknaden lyfts fram 
i rapporten. 

Ytterligare en avgränsning utgörs av antalet studerade företag. Det är företag uppdragsgivaren själv 
intresserat sig av då man önskat ta del av deras processer. Med hjälp av teoretisk fakta ska det sedan 
undersökas hur utvecklingsprocesserna ser ut i verkligheten kontra teorin.
 Genom djupintervjuer med nyckelpersoner som är väl insatta i den grafiska processen på aktuella 
företag, ges möjligheten att få en större inblick i deras arbetssätt. Då respondenterna är personer med 
mycket uppbokade scheman har en ofrivillig avgränsning påverkat studien då många tillfrågade inte haft 
möjlighet att delta eller varit anträffbara för en intervju.

1.5 STrukTur

I början av rapporten ges en introduktion till läsaren vad studien ska behandla där syfte och bakgrund 
beskrivs. Detta följs av en presentation av det tillvägagångsätt som använts i sökandet på svar av 
frågeställningen. Avsnittet presenterar teoretiska metoder och beskriver deras innebörd och betydelse för 
den här studien. För att få en god inblick i det ämne som ska behandlas inleds teorin med en kort historik 
som beskriver hur användningen av förpackningar startade och utvecklades i samhället. Förpackningens 
värde lyfts fram, samt vilka olika dimensioner den funktionellt och kommunikativt representerar. Vidare 
behandlas de teoretiska delar den grafiska processen innefattar och presenterar de olika momenten i 
produktionskedjan. Innehållet i varje moment talar om vikten av dem och hur man ska gå till väga vid 
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utveckling av förpackningsdesign. När de teoretiska ramverken är presenterade behandlar rapporten de 
studier som genomförts i form av intervjuer på olika företag. Intervjuerna syftade till att ta del av de olika 
företagens individuella arbetsprocess vid utveckling av deras produkter från idé till färdigt tryck. Den 
information som kommit fram under intervjuerna sammanställs i rapportens resultatavsnitt för att sedan 
följas upp av slutsatsen. I slutsatsen ställs resultatets innehåll mot det teoretiska. Arbetet avslutas där 
efter med en analys och diskussion som behandlar innehållet i studien och resultatet av den.

1.6 Förklaring av begrePP*

Inhouse byrå - När ett företag väljer att ha sin kreativa verksamhet med exempelvis formgivning av   
   marknadsföring inom företaget.

Outsource - Innebär att ett företag köper in tjänster från ett externt företag.

Prepress -  Ett samlingsbegrepp inom den grafiska branschen som innefattar alla inställningar som  
   måste göras innan något går i tryck.

Provtryck -  Genomförs innan något går i tryck för att kontrollera tryckkvaliteten.

Kliché -  En tryckform av plast, gummi eller metall som är etsad eller graverad för tryckning.

Flexografi -  En tryckmetod inom förpackningsindustrin där tryckplattan i gummi har tryckande ytor  
   som ligger högre än de som inte ska tryckas.

Pitch -   En säljinriktad presentation som ska fånga intresse och i bästa fall leda till ett samarbete  
   mellan två olika parter.

Guideline -  Ett dokument som fungerar som en vägledning av hur något ska se ut och vilka regler  
   som gäller vid exempelvis utformning av grafiskt material för specifikt varumärke.

PDF-fil -  Förkortningen står för Portable Document Format och innehåller specifik information  
   för en utskriftsenhet. Filformatet bidrar till att dokumentet ser lika dant ut oberoende av  
   vilken dator det visas på.

Adobe Acrobat - En programvara från företaget Adobe som skapar PDF-filer.

Portal -  En gemensam samlingsplats på Internet för flera olika tjänster som exempelvis lagring,  
   e-post och diskussionsforum.

Raster -  De färgpunkter som tillsammans bygger upp ett fotografi eller en illustration i tryck.

Manér -  Är ett rutinmässigt uttryckssätt och en konstnärlig teknik för framställning av något.

Art Director -  Även kallat AD, är en grafisk formgivare som ansvarar för det konstnärliga uttrycket.

Copywriter -  En person som arbetar som skribent inom reklam.

* ordförklaringar hämtade på www.ne.se , www.grafiskakoket.se och dictionary.reference.com
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Produktportfölj - Ett samlingsbegrepp av alla de produkter ett företag producerar.

Tone of Voice -  Det tonläge ett företag använder i sin marknadsföring ut mot kunden.

Dummy  -  Ett handgjort provexemplar av en trycksak för att visa formgivningen mer konkret.

Reprohus -  Även kallat Prepress. Ett företag som hjälper till med tekniska inställningar inför tryck.  
   Det innefattar exempelvis scanning av bilder. 

Färgprov -  Prover i form av små lappar med färger som hämtats ur en färgkatalog.

PMS-färger- Pantone Matching System är ett färgbibliotek som bygger på blandningar av nio olika  
   färger. 

Kulör -   En färgs egenskap och dess relation tillsammans med andra färger.

Fyrfärgstryck- Tryck med de fyra grundkulörerna Cyan, Magenta, Yellow (gul) och Key-color (svart).

CMYK-färger Cyan, Magenta, Yellow (gul) och Key-color (svart). Ett subtraktivt kulörsystem vilket   
   innebär att grundkulörerna fås genom att det vita ljusets våglängder som pappret   
   reflekterar, filtreras bort medan andra våglängder släpps igenom.

* ordförklaringar hämtade på www.ne.se , www.grafiskakoket.se och dictionary.reference.com
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2. Metod & tiLLväGaGÅNGSätt

2.1 kvaliTaTiv meTod konTra kvanTiTaTiv meTod

Den här studien bygger på kvalitativ metod i form av intervjuer vilket innebär att man skapar en närhet till 
det som ska undersökas. Eftersom studien syftar till att undersöka företags interna arbetsprocess, lämpar 
sig en kvalitativ metod bättre än en kvantitativ då den ger möjlighet att beskriva hur något verkligen ser 
ut och fungerar. Med en kvantitativ metod innebär det att informationen kvantifieras till olika grupper 
där stickprov ur varje grupp visar en generell bild över hur något ser ut. Eftersom den arbetsprocess 
ett företag använder sig av är resultatet av en intern process anpassad till sin egen verksamhet, skulle 
en kvantitativ metod inte visa ett rättvist resultat. Studien syftar inte till att visa på vilka processer eller 
moment som exempelvis är vanligast förekommande inom en viss industri, vilket en kvantitativ metod 
kan bevisa genom att lyfta fram en norm. Med hjälp av en kvalitativ metod återges istället sanningen för 
hur något fungerar och ger möjligheten att lyfta fram vilka yrkesroller och aktiviteter som är involverade i 
processen. (Magna Holme & Krohn Solvang, 1997)

2.2 uPPdragSgivarenS PreSenTaTion

Projektet startade med att uppdragsgivare Collabra AB höll en presentation om deras verksamhet och 
den bransch de är verksamma i. Detta skapade en bra utgångspunkt och god förståelse för vad de önskade 
få ut av studien. I presentationen beskrevs förpackningens roll som marknadskanal idag och vilka olika 
funktioner den fyller både ur marknadsföringssyfte och ur ett tekniskt perspektiv. Vid utveckling av 
förpackningsdesign från idé till färdigt tryck finns produktionsflöden som innehåller olika typer av 
moment beroende på hur olika företag väljer att arbeta. Genom presentationen visade Collabra AB ett 
grundskelett för de delar processen, enligt dem, kan innehålla. 
 Som uppdragstagare var driftprocessen för utveckling av förpackningsdesign ett helt nytt och obekant 
område, vilket gjorde presentationen nödvändig för att få en god inblick i det ämnesområde uppsatsen 
skulle behandla. Med hjälp av den information som presenterats kunde sedan problemformuleringen för 
studien utvecklas. Som uppdragsgivare förmedlade Collabra AB vad de önskade undersöka och genom 
presentationen synliggjordes vissa problem som kunde vara aktuella för olika varumärkesägande företags 
processer. Presentationen var en viktig del att starta uppdraget med då det tydliggjorde vad som skulle 
undersökas och skapade ett större engagemang i ämnet.

2.3 TemaTiSering & ProblemFormulering

Efter presentationen fortsatte arbetet med att göra en tematisering. Det innebär att beskriva syftet med 
studien och begränsa den till att behandla ett specifikt ämne eller problem, utan att bli för omfattande 
och riskera att tappa fokus. (Ekström & Larsson, 2000) Avgränsningen gjordes främst genom att 
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tillsammans med Collabra AB formulera en frågeställning som rapporten skulle behandla. Med hjälp av en 
problemformulering skapas en tydligare bild av vad som ska studeras och vad en uppsats ska hantera. Man 
fördjupar sig i ämnet och identifierar samtidigt problemområdet. Genom identifieringen ser man på hur 
saker och ting förhåller sig till varandra. (Patel & Davidson, 2003) Problemställningen är vad som styr det 
fortsatta arbetet i studien och styr vilken utgångspunkt som väljs för uppsatsen. (Magna Holme & Krohn 
Solvang, 1997) Eftersom examinationsarbetet är tidsbegränsat togs detta i åtanke då frågeställningen 
formulerades för att inte vara för omfattande. Ju mer specificerad en frågeställning är, ju mindre utrymme 
finns att undersöka ett för brett område i studien. (Patel & Davidson, 2003)

2.4 TidSPlanering

En studie av den här typen behöver en tidsplan för att bestämma när alla delar ska genomföras. Därför 
utformas denna i början av arbetsprocessen. Med hjälp av en tidsplan skapas en tydlig överblick av 
studiens delar och i vilken ordning de ska hanteras. En design visar på vad som ska studeras och i vilken 
omfattning. Det kan exempelvis vara att definiera hur stor grupp man ska intervjua och planera vad 
som behövs innan intervjuerna genomförs. (Ekström & Larsson, 2000) Det som var mest aktuellt för  
tidsplanen i denna studie var att bestämma antalet företag som skulle besökas för att ta del av deras 
processer, samt hur stor grupp av utvalda yrkesroller som räckte att intervjua. 

2.5 urval

Att göra ett urval innebär att man bestämmer vem som ska studeras och valet av personer baseras på 
vad studien ska behandla. (Ekström & Larsson, 2000) För det här examensarbetet gjordes urvalet tidigt, 
främst på grund av den begränsade tidsplanen. Då studien syftar till att ta del av olika företags processer 
vid utveckling av förpackningsdesign, gjordes ett typurval där respondenterna var personer som var väl 
insatta i processen. Att göra ett typurval innebär att söka typiska roller där avvikare sållas bort, vilket 
kräver kunskap inom ämnesområdet för att förstå vilka yrkesgrupper som är involverade. (Ekström & 
Larsson, 2000)
 Eftersom studien utförs på uppdrag av Collabra AB, planerades tillsammans med dem vilka företags 
processer som var mest intressanta att studera. En diskussion hölls också angående vilka titlar på de olika 
företagen som kunde tänkas ha den kunskap som eftersöktes. Det gjordes ett urval på ca 20 stycken olika 
varumärkesägande företag där förhoppningen var att få ta del av så många individuella processer som 
möjligt. 

Till en början var det osäkert exakt vilken yrkesroll som kunde tänkas vara mest involverad och ha 
djupast kunskap inom området. Det tog därför tid att ringa runt för att försöka hitta rätt. Vid samtal med 
växeltelefonister där syftet med studien presenterades skapades en förståelse om vilken yrkesroll eller 
person som var mest lämplig att möta för en intervju. Ju fler företag som ringdes upp,  ju mer säkert 
kändes det vilken person och yrkesroll som skulle efterfrågas. Tillslut lyckades intervjuer bokas in med 
personer från 4 olika företag. Det har till största del handlat om produktchefer då de har en bred kunskap 
om processerna och är mest involverade då deras produkter med förpackning utvecklas. Det har funnits 
en medvetenhet att de personer som efterfrågades för intervju, arbetar utifrån ett pressat schema. Därför 
nöjde man sig med de antal respondenter som var tillgängliga inom studiens tidsramar. Ju fler företag 
man lyckades boka intervju med, ju bättre. På grund av respondenternas mycket intensivt schema, fick 
tidsplanen innehålla ett spann av dagar tillägnade för intervjuer. Detta för att öka flexibiliteten att kunna 
träffa respondenterna när de hade tid. Varje intervju beräknades behöva en timma för att få möjlighet 
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att ta del av all nödvändig information.  Genom att få ta del av så många olika företags processer som 
möjligt, ökade möjligheten att se ett mönster i hur man arbetar och vilka delar dessa processer innehåller 
i jämförelse med teorin. Med hjälp av personliga intervjuer har syftet varit att ta del av branschfolkets 
egna erfarenheter och ta reda på hur just det företag de representerar arbetar när de utvecklar 
förpackningsdesign för sina produkter. 

2.6 bekvämligheTSTeknik

Att använda en bekvämlighetsteknik innebär att ha en praktisk aspekt på det urval som görs. Det kan 
exempelvis handla om att välja respondenter inom samma geografiska område. (Ekström & Larsson, 
2000) Eftersom det finns stora varumärkesägande företag i Sverige, har en bekvämlighetsteknik använts 
på grund av tidsplanen. Det innebär att de företag som valts ut för intervjuerna, i största möjliga mån 
ligger inom samma geografiska område. Största delen respondenter har befunnit sig på lokal nivå eller 
på ett avstånd som varit möjligt att besöka med bil över dagen. Trots mycket fullbokade scheman har ett 
intresse funnits hos personerna att bidra till studien och tid har därför prioriterats för intervjuer. Med 
tanke på deras pressade schema genomfördes intervjuerna på deras arbetsplatser och begränsades till att 
pågå i max en timma.

2.7 reSearch

2.7.1 litteraturstudie
För att skapa en djupare kunskap inom området startade studien med att genomföra en litteraturstudie. 
Denna typ av metod är tidskrävande men samtidigt viktig för att få en bra utgångspunkt för det fortsatta 
arbetet. Genom att ta del av fakta skapas en större inblick i ämnesområdet som bidrar till bättre förståelse 
för det som ska studeras. I tidsplaneringen måste en medvetenhet finnas om att fakta man söker inte 
alltid är tillgänglig direkt då böcker exempelvis är utlånade till andra. Därför är det till fördel att starta 
researcharbetet med en litteraturstudie så tidigt som möjligt efter att problemformuleringen är klar. (Patel 
& Davidson, 2003) 

Utifrån den presentation uppdragsgivarna gett noterades olika väsentliga sökord som låg till grund för 
researcharbetet. Processen för utveckling av förpackningsdesign har dock ett flertal olika termer och 
innehåller lika många olika namngivna moment beroende på företags olika arbetsmetoder. Detta faktum 
försvårade researcharbetet i ett tidigt stadie då det var svårt att förstå vilka sökord som skulle användas 
för att finna rätt information. Inom den här ämneskategorin finns samtidigt flera olika benämningar för 
samma sak både inom det svenska och engelska språket. Det skapade svårigheter att finna rätt fakta för att 
finna svar på aktuell problemställning.
 Den första delen av researchen fungerade därför som en undersökning och kartläggning av aktuella 
termer och sökord för problemområdet för att öka möjligheterna att nå fram till rätt information. Det var 
en tidskrävande process som samtidigt skapade ett större djup i forskningarbetet och ökade förståelsen 
över vilka sökord som sedan skulle användas för att finna rätt litteratur. 

2.7.2 internet
Eftersom Internet är lättillgängligt gjordes valet att börja researcharbetet med att se vilken information 
som gick att hämta där. Olika typer av sökomotorer användes för att finna information hos eventuella 
företag som arbetar med driftprocesser inom media management, samt ta del av tidigare skrivna 
uppsatser och artiklar inom ämnet. Genom att ta del av uppsatser som behandlade liknande 
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frågeställningar kunde problemet ses utifrån flera olika perspektiv och samtidigt bidra till att ge tips om 
vilken litteratur som kunde vara aktuell för denna studie. Med hjälp av artikelsökning finner man ofta mer 
aktuell och uppdaterad information, vilket därför är en fördel att använda sig av. (Patel & Davidson, 2003)

2.7.3 bibliotek
Researcharbetet fortsatte med att söka fakta på närliggande bibliotek där bibliotekarierna bidrog med 
sina kunskaper och hjälp att finna litteratur. Att söka i bibliotekens egna kataloger är ibland svårt för att 
finna exakt vad man söker, vilket var en stor anledning till att fråga bibliotekarierna istället. Med hjälp av 
de sökord researcharbetet på Internet genererat kunde litteratursökningen underlättas en aning. Idag 
erbjuder biblioteken tillgång till externa artikelsök, elektroniska böcker och olika typer av databaser som 
utnyttjades i försök att finna så mycket fakta som möjligt. Tack vare det skapas möjligheten att enkelt ta 
del av flera olika typer av källor från hela världen.
 Fakta som finns i böcker riskerar många gånger att vara gammal och baseras på information som är 
inaktuellt idag. Dock kan det samtidigt vara en fördel att använda böcker då innehållet till stor del bygger 
på grundläggande kunskaper inom olika ämnen. Till skillnad från artiklar bidrar de istället till att ge en 
sammanställning och en grundläggande beskrivning av fakta som finns inom ett visst ämnesområde. (Patel 
& Davidson, 2003)

Researcharbetet startade med insamling av litteratur och artiklar som sedan hanterades och gicks igenom 
mer noggrant. Genom att göra en snabb överblick av det insamlade materialet kan en del fakta sorteras 
bort, medan annan litteratur studeras mer ingående. (Patel & Davidson, 2003) För all litteratur som 
behandlades fördes anteckningar på datorn av det som var viktigt och väsentligt för studien. Att börja 
skriva direkt på dator i ett eller flera dokument underlättar för att samla studiens alla delar på ett och 
samma ställe. (Patel & Davidson, 2003)

2.8 källor

Det har funnits stora svårigheter att finna litteratur för den här typen av studie då förpackningen har ett 
flertal olika funktionella dimensioner. Ett försök att hantera några av dessa dimensioner har gjorts genom 
att kombinera litteratur inom både handelsvetenskap och design. 
 Huvudkällorna utgör en samling utländsk litteratur som funnits tillgängliga inom främst 
universitetslitteratur på en designhögskola. En av dessa böcker är ”About packaging, design and 
production”. (Clement mfl, 2002) Den har behandlat ett flertal av förpackningens dimensioner genom 
att presentera produktionskedjan, berörda aktörer i processen samt vilka moment som är betydelsefulla 
för att ge förpackningen rätt värde. Genom tydligt innehåll och en logisk struktur bidrog boken till en 
god insikt inom det ämnesområde denna studie behandlar och representerade samtidigt den litteratur 
som träffade bäst för ämnesområdet. Ytterligare en bok som bidrog med mycket användbar information 
var ”Packaging Design, Graphics, Materials, Technology”. (Sonsino mfl, 1990) Den fungerade som ett bra 
komplement till ovanstående nämnda bok och hanterade andra perspektiv av processens olika moment 
och förpackningens olika dimensioner.

2.9 FörberedelSer För inTervju

Inför intervjuer bör den som intervjuar vara väl insatt i det ämne frågorna berör. Med en bättre kunskap 
kan man få ut mer av en intervju genom att exempelvis ställa rätt följdfrågor. (Ekström & Larsson, 2000) 
Med tanke på detta genomfördes därför litteraturstudien innan intervjuerna. Detta för att behandla 
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fakta kring det ämnesområde studien behandlar där teoretiska modeller kring processer berörande 
förpackningsutveckling och de olika innehållande momenten studerades. När önskade företag ringts upp 
och intervjuer bokats med de personer som hade möjlighet, förbereddes intervjufrågorna. Under den 
presentation Collabra AB höll som en introduktion till uppdraget utvecklades olika frågor utifrån studiens 
syfte och problemställning. Dessa frågor skapade en grund till de intervjuer som skulle genomföras med 
de olika respondenterna ute på de utvalda företagen.

2.10 inTervjuFrågor 

Det finns olika typer av intervjufrågor man kan använda sig av vid mötet av en respondent. Mer öppna 
frågor låter personen berätta mer fritt om det som tillfrågas, medan halvstrukturerade frågor utgör ett 
ramverk av frågor som bygger på varandra utifrån en ämneskategori. (Ekström & Larsson, 2000) Den 
här studien bygger på intervjuver där frågorna kombinerats mellan öppna och halvstrukturerade frågor 
som utgick från studiens syfte. Intervjufrågorna delades in i olika områden, där varje område hade mer 
specifika frågor. De inledande frågorna för varje område var mer öppna för att skapa möjligheten att bjuda 
in respondenten att mer obehindrat berätta om sin process. Dessa frågor fungerade som time-line-frågor, 
vilket innebär att de ställts upp i kronologisk ordning. (Ekström & Larsson, 2000) Upplägget baserades på 
vad som antagits vara ordningen för de olika momenten i utvecklingsprocessen för förpackningsdesign.  
 De halvstrukturerade frågorna hjälpte till att fokusera intervjun och hålla den på rätt spår genom 
möjligheten att ställa mer specifika frågor. De specifika frågorna fungerade som följdfrågor till time-line-
frågorna för att ge mer djup åt intervjun. Under intervjuns gång anpassades följdfrågorna utefter den 
information respondenten delade med sig av, men samtidigt sågs det hela tiden till att den frågemall som 
skapats innan intervjun följdes. Detta för att underlätta den senare jämförelsen av de olika företagens 
processer. 

2.11 uPPlägg av inTervju

Då man skapar intervjufrågor är det till fördel om de håller en språknivå som respondenten kan 
förstå. Korrekt användning av fackliga termer ger intrycket att man som intervjuare har kunskap 
inom ämnesområdet, vilket kan bidra till ett högre förtroende. (Ekström & Larsson, 2000) Eftersom 
respondenterna i denna studie bestod av väl insatt branschfolk innehöll frågorna vissa fackliga termer för 
ämnesområdet, men utformades utöver detta med ett enkelt språk. Eftersom studien syftar till att visa hur 
de olika företagen arbetar idag, utformades frågorna för att ge konkreta svar om processens aktuella delar, 
inte hur den såg ut förr eller hur man önskar att den ser ut i framtiden. 

2.12 FörberedelSer inFör inTervju

För att underlätta genomförandet av en intervju kan frågorna ställas upp som en strukturerad guide. Den 
ska vara enkel att följa och innehålla frågor som täcker de väsentliga delarna man vill få fram i studien. 
För att undgå risken att inte lyckas ta tillvara på all information respondenten delar med sig av, kan den 
som intervjuar använda sig av olika hjälpmedel vid intervjutillfället. (Ekström & Larsson, 2000) För de här 
intervjuerna användes en diktafon som hjälpmedel. En diktafon ökar möjligheten att aktivt följa med i det 
respondenten berättar, samtidigt som större fokus kan läggas på att ställa relevanta följdfrågor. (Ekström 
& Larsson, 2000) När man spelar in en intervju finns liten risk att information går förlorad. Väljer man att 
istället skriva ner svaren kan mycket information falla bort då det är svårt att koncentrera sig, samtidigt 
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kan samtalet få tidsödslande pauser.
 Eftersom diktafonen är ett tekniskt hjälpmedel, vilket ibland kan ha förmågan att inte fungera som det 
ska, togs även extra batterier med plus papper och penna. Det kan finnas respondenter som inte önskar bli 
inspelade, vilket var en stor anledning till att vara förberedd med papper och penna istället. I denna studie 
har inga respondenter haft problem med att bli inspelade, vilket har varit en stor fördel.
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3. teori

3.1 hiSToria

Att använda varumärken för att identifiera och urskilja produkter ifrån varandra och samtidigt skapa ett 
värde för konsumenten, är en metod som idag använts i ca 5000 år. Under medeltida riddarturneringar 
identifierades riddare genom olika enkla märken som var lätta att uppfatta trots hästarnas snabba 
rörelser. Den avskalade formen var därför det mest väsentliga då märkena skapades. I takt med 
boktryckarkonstens frammarsch och etablering ökade användningen av identifikationsmärken då allt fler 
tryckare ville urskilja sina produkter från andras. (Eklund mfl, 2003) 
 Att använda förpackningar för att skydda samt märka produkter var en metod som startade redan på 
1500-talet och kom att spridas snabbt över hela världen. (Sonsino mfl, 1990) I och med den industriella 
revolutionen och maskinernas utveckling ökade kvantiteterna av förpackningarna, vilket ökade 
möjligheterna till produktion av olika produkter. Metall var det vanligaste materialet att tillverka tidiga 
förpackningar av då det bidrog till en mer hygienisk förslutning vid förvaring av matvaror. Tack vare 
den industriella revolutionen kunde metallförpackningarnas utseende enkelt produceras i ett flertal 
varierande former. (Eklund mfl, 2003) 
 

3.2 FörPackningen

3.2.1 varför förpackningsdesign?
Finns det ingen produkt, så finns det ingen förpackning. Det innebär att förpackningen inte fyller någon 
funktion om det inte finns någon produkt. En förpackning är ett medie som har till huvuduppgift att lyfta 
fram en produkts unikitet och fördelar. (Clement mfl, 2002) En framgångsrik förpackning berättar en 
ärlig historia och skapar ett intresse hos konsumenten. Som varumärkesägare är det viktigt att förstå 
fördelarna med att använda en förpackning till sin produkt och hur designen ska bli så lyckad som möjligt 
för att kommunicera vad företaget står för. (Jedlicka, 2009)

Designen på en förpackning baseras på den produkt den innehåller, hur företaget vill positionera sig 
och varumärkesidentiten. Enligt lag måste designen också innehålla reglerade märkningar och annan 
specifik information för den innehållande produkten. Detta måste en förpackningsdesigner ha med i 
beräkningarna då en ny design ska utvecklas. Exempel på information som är lagstyrd är; namnet på 
produkten, vikt och volym, ingredienser, säkerhetsvarningar samt förvarings- och användarinstruktioner. 
Strikta regler talar om var dessa texter ska placeras, samt vilken läsbarhet informationen ska ha. För 
en förpackningsdesigner kan det vara en stor utmaning att följa företagets grafiska profil, lyfta fram 
varumärket och få plats med all obligatorisk information i en stilren design. (Eklund m.fl., 2003)
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3.2.2 Förpackningens roll i butiken
En förpackning har en betydande roll ute i butiken då den fungerar som ett visuellt medie för 
konsumenten att bedöma kvaliteten på en produkt. Har förpackningen ett visuellt tilltalande utseende 
resulterar det ofta till köp. Förpackningen är den del av produkten som får konsumentens första kontakt. 
Den ger därför möjligheten att förmedla ytterligare information samt skapa andra dimensioner för 
produkten som konsumenten inte redan är medveten om. En förpackningsdesign som stämmer överens 
med den innehållande produkten bidrar till att hjälpa konsumenten att hitta rätt i butiken. Genom 
medvetna färg- och materialval kan förpackningen anpassas till att kommunicera de värden produkten 
representerar. (Jedlicka, 2009) 
 En förpackning utsätts dock för stor konkurrens då den är placerad i hyllan i en butik. Generellt 
spenderar konsumenten endast tre sekunder på att leta efter önskad produkt och dess förpackning, 
innan man väljer en annan produkt. Förpackningsdesignen har därför endast tre sekunder på sig för att 
få uppmärksamhet av konsumenten som vidare förhoppningsvis leder till köp. (Jedlicka, 2009) Samtidigt 
visar en amerikansk studie att i en butik spenderar konsumenten ca 50% av sin tid vid varuhyllan för att 
titta på förpackningarna. (Clement m.fl. , 2002)

Av ca 3000 st olika produkter i en livsmedelsbutik, räknar man med att människan endast 
uppmärksammar 80 st av dem, där endast 8 st av dem får full uppmärksamhet av konsumenten. 
Människans hjärna kan inte reagera på allt vi ser, vilket innebär att vi endast påverkas av en viss del av 
den information vi utsätts för. Detta är orsaken till att människan lärt sig göra mycket på ren automatik 
där uppmärksamheten och tankeverksamheten istället prioriteras till något annat under en situation. 
Människan gör mycket på rutin, vilket även innefattar valet av produkt vid köp i en butik. Vilket val man 
gör kan bero på flera olika anledningar. En av dem kan vara att man hört om produkten från någon man 
känner eller har sett en reklam. Vilken anledning konsumenten än har för att välja produkten så skapar 
förpackningen möjligheten till valet, utan att konsumenten många gånger är medveten om det. (Jedlicka, 
2009) Det har visat sig att den enkla grafiska formen är den mest effektiva visuella stilen en förpackning 
bör ha för att fånga konsumentens uppmärksamhet. En allt för komplex förpackningsdesign löper stor risk 
att inte bli uppmärksammad alls, främst i stressiga situationer. Ett enklare formspråk upplevs ha högre 
kontrast, vara symmetrisk och ha en tilltalande form. (Jedlicka, 2009)

3.2.3 Förpackningen som marknadsmaterial
En förpackning är en varumärkesbärare och är därför starkt sammankopplad med företagets strategi. Det 
innebär att den präglas av företagets identitet och bör därför prioriteras högt inom företaget. (Clement 
m.fl. , 2002) Då förpackningen idag är en del av marknadsföringsmixen har man insett vikten av att 
utnyttja alla dess olika dimensioner, och inte endast den grafiska. Därför ställs det idag högre krav på 
designbyrån att inneha en större teknisk kunskap för att kunna att skapa ett optimalt slutresultat. En 
förpackningsdesigner bör med andra ord därför ha kunskap i att producera en förpackning från idé till 
färdig produkt och ha full insikt i hela designprocessen. (Sonsino m.fl. , 1990)
Strategisk förpackningsdesign innebär en stark koppling mellan marknadsföring och design där 
både valet av den fysiska formen och det grafiska utseendet är av stor betydelse. Det innebär att 
förpackningsdesignern behöver ha kunskap i hur man skapar en tredimensionell förpackning. (Clement 
m.fl. , 2002)

3.2.4 Förpackningens kommunikation
En optimal förpackning förmedlar budskapet, möter rätt målgrupp och är komplex i sin design. 
Svårigheten är att hitta balansen för att kommunicera tillräckligt mycket utan att säga allt eller utelämna 
viktiga delar. Att kommunicera rätt innebär att man skapar uppmärksamhet hos rätt målgrupp samtidigt 
som man påverkar uppfattningsförmågan. Ju fler sinnen man som förpackningsdesigner lyckas påverka 



•       • Helena Åreman © 2010 Linköpings Universitet 20

hos konsumenten genom förpackningen, ju större chans finns det till att mottagaren uppmärksammar 
produkten. En förståelse för detta ökar möjligheterna att lyckas förmedla sin produkt till rätt målgrupp. 
Genom text, illustration, färg, typografi, storlek och form arbetar en förpackningsdesigner med att försöka 
påverka konsumentens olika sinnen. (Clement m.fl. , 2002)

En av huvudsakerna när man arbetar med förpackningsdesign är att bestämma vad förpackningen ska 
förmedla, genom att besvara frågan ”Varför?”. I de flesta fall är det företagets markandsavdelning eller 
produktchef som hjälper till att besvara denna fråga. Sedan är det upp till förpackningsdesignerna att 
genom sin design förmedla budskapet genom valet av det grafiska utseendet. Även faktorer som storlek, 
vikt och pris kan hjälpa till att förmedla det man vill uppnå med förpackningen. (Sonsino m.fl., 1990) 
En förpackning måste skapa ett känslomässigt värde hos konsumenten samtidigt som den ska förmedla 
vilken produkt den innehåller. (Clement m.fl. , 2002)

3.2.5 Förpackningens förutsättningar och dimensioner
En förpackning har ett flertal olika dimensioner som måste stämma överrens för att bidra till ett gott 
resultat på marknaden. Den ska inte bara vara enkel att använda och presentera relevant information om 
den innehållande produkten, utan ska samtidigt tåla transport och passa in på lagerplats. En optimalt 
utformad förpackning fungerar väl för både produktion och konsumtion. (Löfgren m.fl. , 2004) Designen 
ska ge en direkt koppling till den innehållande produkten genom de grafiska elementen, då det skapar en 
större möjlighet för konsumenten att känna igen förpackningen då den är placerad på hyllan i butiken. 
(Sonsino m.fl., 1990)

Då man arbetar med förpackningsdesign är det inte bara viktigt att ha kunskap inom grafisk design och 
vara medveten om de rådande trenderna på marknaden, det är lika viktigt att ha kunskap i det material 
förpackningen består av och vilken tryckteknik som kan användas. Olika förpackningsmaterial har olika 
förutsättningar vid tryckning. Det är därför till fördel om trycktekniker utvecklas hand i hand med att 
nya material utvecklas. Tyvärr är det många gånger så att det mest optimala materialet för att skydda 
produkten, inte fungerar lika bra att trycka sin önskade design på. Därför tvingas man i de flesta fall att 
göra en kompromiss mellan materialval och tryckmetod. Utvecklingen inom de båda kategorierna har 
kommit långt, vilket innebär att det i de flesta fall finns alternativ som bidrar till att kompromisserna 
ger goda resultat som möter vad förpackningsdesignern vill ha. (Sonsino m.fl., 1990) Genom att besitta 
både materialkunskap och tryckteknik, samt förstå vilka kombinationer som fungerar mellan dessa 
två kategorier, har man bäst förutsättningar som förpackningsdesigner att hålla budget och tidsramar. 
(Sonsino m.fl., 1990)

En förpackning har två olika huvudfunktioner som innebär att den ska skydda produkten, men 
också identifiera den. En förpackning delas in i två olika kategorier; den primära och den sekundära 
förpackningen. Den primära förpackningen är den som skyddar produkten, medan den sekundära används 
vid transport och omsluter de primära förpackningarna. Med andra ord är det den primära förpackningen 
som har frekvent kontakt med konsumenten och huvuduppgiften att vara varumärkesbärare. Det är därför 
viktigt att den inte bara visar all nödvändig information, utan även har en stark grafisk profil som urskiljer 
den från övriga förpackningar med liknande produkter på hyllan i butiken. Den sekundära förpackningen 
används främst inom logistiken där den har som huvuduppgift att skydda de primära förpackningarna och 
möjliggöra en smidig transport, kunna staplas, samt motverka risk för skador på produkterna. (Eklund 
m.fl. , 2003) Det finns olika processer beroende på vilken del man hanterar hos en förpackning. Denna 
uppsats fokuserar på företags olika processer vid utveckling av den primära förpackningens design.
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3.3 TeoreTiSkT ramverk

Hur ett varumärkesägande företag väljer att arbeta är väldigt individuellt beroende på vilken typ av 
produkt de producerar. När det gäller utvecklingen av förpackningsdesign från idé till färdig tryckt 
förpackning, varierar därför momenten i de olika processerna. Vad som dock är gemensamt för dem är det 
teoretiska ramverk som ligger till grund för processens struktur. Ramverket innehåller analys, syntes i form 
av idéer som utvecklas till ett sammanfogat resultat, utvärdering och olika val för förpackningsdesignen. 
(Clement m.fl., 2002)
 Analysen är den del där man lyfter fram eventuella problem och arbetar med att finna en lösning 
på dem. Genom att identifiera problemen skapas en tydlig överblick av uppdraget. I syntesen utvecklas 
ett formspråk utifrån gällande idéer där kombinationer sker för att utveckla formen och samtidigt 
sortera bort onödiga delar. Vidare sker utvärderingen där man ser på de idéer man har och arbetar fram 
designförslag utefter dem. Under utvärderingen och de diskussioner man håller ges utrymme för nya idéer 
att genereras och utvecklas. Redan under denna fas ska designteamet arbeta utifrån förpackningens olika 
dimensioner och perspektiv. (Clement m.fl., 2002)

3.4 graFiSk deSign

När man ska sälja eller informera konsumenten om innehållet av en produkt på en förpackning, är 
den grafiska designen en väsentlig del. En grafisk formgivare har idag en nyckelroll i att lyfta fram 
ett varumärke eller en produkt. Den primära uppgiften är att skapa uppmärksamhet för att sedan 
informera och lyfta fram produktens värde. Genom designen skapas en image eller en karaktär för 
produkten tillsammans med materialet på förpackningen. Som designer måste man vara medveten om 
att förpackningen även kommer att användas i hemmet, och kan därför inte tilldelas ett allt för extremt 
formspråk. (Olsmats, 2002)

analyS SynTeS uTvärdering

IDENTIFIERA PROBLEM

PROBLEMHANTERING

FORMSPRÅK

SÅLLNING
DISKUSSION

NYA IDÉER

Figur 1 Teoretiskt ramverk för en grafisk process (Clement m.fl., 2002)
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4.1 graFiSk ProdukTion

Idag ser den grafiska produktionen annorlunda ut på grund av den tekniska utvecklingen. Det har 
bidragit till att en person ensam kan utföra flera olika moment i produktionen, vilket tidigare krävde olika 
yrkesroller. Detta leder till att det ibland kan vara svårt att förstå vem som ansvarar för vad i ett projekt. 
Det grafiska produktionsflödet består av åtta olika steg som motsvarar olika ansvarsområden. (Johansson 
m.fl., 2006) Produktionsstegen är följande:

Stapel nummer 1 och 2 representerar starten i processen där idén till en trycksak föds och konceptet 
utvecklas för att sedan gå vidare in i den kreativa fasen som består av steg 3 och 4 i bilden. Under de här 
stegen utvecklas idén till olika designförslag som testas och ändras under arbetets gång. De tre följande 
stegen efter den kreativa fasen blir aktuella först när idéarbetet är färdigt och man har ett färdigutvecklat 
koncept som ska gå i tryck. Den industriella produktionen som steg 5, 6 och 7 utgör  representerar 
de delar där idén får en mer konkret form för att slutligen distribureras, vilket steg 8 representerar. 
Det sista steget behandlas dock inte i den här studien. Detta grafiska produktionsflöde utgör ett slags 
grundläggande utseende på de delar som ingår då en trycksak sak framställas. Det är dock viktigt att 
samtidigt vara medveten om att vilka steg ett företag använder sig av, som nämnt tidigare, beror på deras 
verksamhet och vilken typ av produkt de producerar. (Johansson m.fl., 2006) 

När man vill använda sig av en grafisk produktion är det en fördel om man har en god kunskap om alla 
processens delar, samt har rätt teknisk information och är medveten om vilket material som ska användas. 
Det innebär att även om man endast är delaktig i en del av processen, behöver man vara medveten om 
hur alla andra delar ser ut då resultatet av trycksaken påverkas av alla steg. Genom en medvetenhet om 
de krav som ställs i hela produktionen minskar risken för att kostsamma fel uppstår och att resultatet inte 
blir som man tänkt sig. (Johansson m.fl., 2006)

4. proceSSeN
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Figur 2 De åtta stegen i en grafisk produktion (Johansson m.fl., 2006)
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4.2 idÉ och koncePT

Under de första stegen i den grafiska produktionen när idén skapas är det viktigt få en klar bild över vad 
man vill göra. Genom att söka svar på frågor i det strategiska och kreativa arbetet ges möjligheten att 
utveckla ett tydligt koncept som sedan kan bilda ett uppdrag till ett kreativt team. Med hjälp av det man 
kommit fram till författas en brief som räcks över till de som tilldelas uppdraget. (Johansson m.fl., 2006)

4.2.1 research
Innan det kreativa arbetet sätts igång är det viktigt att skapa en djupare kunskap inom det område ens 
förpackningsdesign ska vara verksam inom. En förpackningsdesigner måste vara medveten om hela 
produktens livscykel – från konceptidé inom marknadsföring till de praktiska delarna vad gäller innehåll, 
skyltning och logistik. (Olsmats, 2002) Att göra en research öppnar möjligheterna till att skapa en mer 
framgångsrik förpackningsdesign då det fungerar som en typ av vägledning för vad man bör och inte bör 
göra. (Clement m.fl., 2002)
 När en designbyrå har blivit tillsatt ett uppdrag vill de ofta själva göra en marknadsresearch inför 
projektet. Det innebär delvis att man tittar på redan publicerat material i form av artiklar och böcker 
på bibliotek, samt att besöka affärer för att se hur konkurrenter ställer ut förpackningar ur samma 
produktkategori. Man tittar på placeringen på hyllorna, hur stort sortimentet är, hur förpackningarna 
blir belysta och så vidare. (Olsmats, 2002) Genom att studera konkurrenternas förpackningar kan man 
undvika risken att skapa en design som enkelt kan förväxlas för att istället skapa något mer säreget. 
(Clement m.fl., 2002)

Många placerar sina produkter utefter ett elektroniskt system som kallas ”SpaceManagement”. Som 
förpackningsdesigner bör man därför ta med i beräkningen vilken placering produkten kan få - om den 
placeras stående, liggande, i hylla eller ställ - för att sedan anpassa designen utefter dessa faktorer. På 
så vis ökar chanserna till att konsumenten kommer uppmärksamma den förpackning och produkt man 
arbetar med. (Clement m.fl., 2002)
Genom att göra en genomgående research innan det kreativa arbetet sätter igång, skapas en tydlig 
bild över projektet från olika perspektiv. Under en research är det viktigt att ställa frågor och söka 
svar berörande produkten och de faktorer som påverkar den. (Clement m.fl., 2002) Genom att ha god 
kunskap om produkten och bli medveten om vilka förutsättningar man arbetar utifrån i tillverkningen av 
förpackningen, kan nya alternativ utvecklas i designarbetet. 
 Ytterligare en viktig del är att vara medveten om hur förpackningen ska produceras i slutänden. Det 
innebär att ta reda på vilka maskiner som ska användas, vilken tryckteknik som kommer att gälla, hur 
snabbt och hur många enheter som ska produceras och så vidare. Att ha en god materialkunskap innebär 
inom detta område att vara medveten om dess fysiska och kemiska egenskaper. De fysiska egenskaperna 
avgör framför allt vilka tryckmöjligheter materialet har, vilket direkt påverkar designarbetet när 
förpackningen går i tryck. (Olsmats, 2002) Utan denna kunskap kan mycket kostsamma problem uppstå så 
sent som när förpackningen ska gå i tryck. Deadline för lanseringen av produkten riskerar att skjutas upp 
och processen för att göra om tryckingen förlängs.
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4.2.2 brief
En produkt skapas till största del för att stilla kundens behov. Det är dock inte alltid lätt att skilja mellan 
behov och funktion. Nyckeln till en optimal förpackning är förmågan att kunna beskriva både det behov 
den ska uppfylla och den funktion den ska representera. (Clement m.fl., 2002) 

En brief är ett styrande dokument som beskriver allt man behöver veta inför utveckling av en ny produkt, 
förpackning eller liknande. Den ska fungera som en levande diskussion mellan uppdragsgivare och den 
designer som tilldelas uppdraget. En bra diskussion mellan de båda parterna skapar goda förutsättningar 
till ett lyckat resultat. En välutformad brief innehåller så mycket väsentlig information som möjligt om 
uppdragsgivaren, varumärket, färgvalet, typografin och bildspråket som uppdragsgivaren arbetar utifrån. 
Den talar samtidigt om vilka kommunikationsvägar som ska råda under projektet. Det innebär att man 
anger vem som ska kontakta vem under tiden för produktionen. En brief skapas då uppdragsgivaren 
planerar att starta en implementeringsprocess av en produkt på marknaden. Det är därför viktigt att 
briefen innehåller en tidsplan med tydligt angiven start och slutpunkt för designarbetet. Många produkter 
påverkas av årstider, vilket gör att produktionen måste hålla specifika tidsramar. (Clement m.fl., 2002)

När man anlitar en designbyrå för ett uppdrag kan man inte förvänta sig att de har kunskap om den 
produkt uppdraget gäller eller vilken marknad den är verksam inom. Det är därför uppdragsgivarens 
uppgift att bistå med så mycket information som möjligt som kan påverka och underlätta designarbetet. 
Det är viktigt att vara tydlig med vad man vill uppnå med uppdraget och vad den nya designen ska bidra 
till. (Clement m.fl., 2002)

Briefen är viktig då den har stor påverkan över hur designresultatet kommer att se ut. Det är 
uppdragsgivaren som skriver briefen för att klargöra vad man vill få ut av designuppdraget och för vilken 
produkt det gäller. En bra utgångspunkt är att svara på frågorna för Vem?, Var? och Hur? Briefen ska 
fungera som en vägledare för uppdraget och samtidigt förklara och redogöra för befintliga behov med den 
nya förpackningsdesignen. Vid utformning av en ny förpackningsdesign är det till fördel att beskriva den 
produkt förpackningen ska vara aktuell för. Som designer behöver man vara medveten om vad som gör 
produkten unik, dess för- och nackdelar, bakgrunden till varför den ska produceras, eventuella nyheter 
som skiljer den från tidigare versioner och vilka orsaker det finns till att konsumenten väljer produkten. 
(Clement m.fl., 2002)

En brief bör vara väl genomarbetad och så tydligt och utförligt beskriven som möjligt för att beskriva alla 
väsentliga delar som ska bidra till en ny förpackningsdesign. Den ska tydliggöra tankarna och besluten 
som står till grund för designen. En väl genomarbetad brief lämnar litet utrymme åt frågetecken, mindre 
risk för fel och en stor möjlighet till ett gott resultat. (Clement m.fl., 2002) Större konsumentföretag 
använder sig ofta av väl utförda och omfattande briefer som innehåller både kvalitativa och kvantitativa 
researchdokument. Om kunden inte bidrar med en väl genomförd brief är det designteamets ansvar 
att ställa nödvändiga frågor för att skapa sig en djupare kunskap berörande uppdraget. (Klimchuch & 
Krasovec, 2006)

Med hjälp av en kompletterande konkurrentbeskrivning ges en tydlig bild över vilka andra företag som 
arbetar med liknande produkter och varför konsumenterna väljer deras produkter. Man kan också bifoga 
en marknadsbeskrivning som beskriver produktens storlek och om det uppdragsgivande företaget 
är verksamt nationellt eller internationellt, vilket påverkar marknadsföringen. Man bör framhäva de 
möjligheter som finns för att utöka marknaden, vad konsumenterna efterfrågar och vilken målgrupp man 
riktar sig mot. En målgruppsbeskrivning ska redogöra för behov, ålder, attityd och demografi. (Clement 
m.fl., 2002) Ibland kan den aktuella marknaden som förpackningen ska vara verksam på, ställa olika typer 
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av specifika krav eller ha särskilda restriktioner som briefen måste hantera. (Sonsino m.fl., 1990)
En designbyrå som har tilldelats ett uppdrag bör utöver detta, även bli informerad om de tekniska 
förutsättningarna de ska jobba utifrån. Det innebär en beskrivning av det material förpackningen ska 
bestå av, vilken tryckteknik som ska användas, om det finns något specifikt färgval för produkten, skärning, 
limning, vikning, miljöhantering, logistik och lagring. Allt detta är delar som påverkar förpackningen. Det 
är många delar som ska täckas in då en brief skrivs. Ett tips kan vara att utgå från en checklista som kan 
bockas av utefter att de olika delarna beskrivits i dokumentet. (Clement m.fl., 2002) 

Då en ny förpackning ska utformas underlättar det om man inför ett nytt projekt upprätthåller en god 
kontakt mellan alla involverade parter som designbyrå, markandsavdelning och övriga involverade 
personer. Genom ett starkt samarbete och god kommunikation undvikes påkostade misstag och ödslad tid 
på designkoncept som inte möter uppdragsgivarens önskemål. (Eklund m.fl., 2003)

4.3 kreaTiv ProdukTion

Under den kreativa produktionen i den grafiska processen arbetar man med bild och text för att utveckla 
idén som briefen beskrivit, till ett konkret designkoncept genom sammanställning av bild och text. Vad 
som utmärker den kreativa produktionen är att de som är verksamma inom det steget i processen inte 
bara måste utveckla en kreativ lösning, utan även se till att den håller en teknisk nivå som motsvarar 
de krav och förutsättningar som ställs för den aktuella grafiska produktionen. Det innebär exempelvis 
att de bilder som används i designen måste ha tillräckligt hög upplösning för att kunna fungera i tryck. 
(Johansson m.fl., 2006) 

Att vara medveten om och skaffa kunskap om den typ av material en förpackning ska bestå av, är viktigt 
av flera olika anledningar när man utvecklar en förpackningsdesign. Eftersom förpackningen skapas åt 
en produkt, måste det kreativa teamet ta reda på hur dessa två huvuddelar - material och produkt - ska 
fungera tillsammans. Det är samtidigt väsentligt att vara medveten om vilken storlek och form en 
förpackning ska ha. Olika material har olika förutsättningar vid tryckning, vilket gör att man måste skaffa 
kunskap kring materialets egenskaper innan man utvecklar en design. Man bör även vara medveten om 
vilka olika datorprogram eller automatiserade moment som kommer att vara aktuella vid produktionen.  
(Klimchuch & Krasovec, 2006)

Förutom de mer tekniska aspekterna är det till fördel om formgivaren har kunskap om varumärket 
och dess förutsättningar på marknaden både nationellt och internationellt. I de flesta fall ska en 
förpackningsdesign fungera för flera olika språk då produkten lanseras i olika länder. Genom att vara 
medveten om alla dessa olika faktorer i förhand ger det bättre förutsättningar till ett mer effektivt 
designarbete som kan bidra till ett bättre resultat. (Klimchuch & Krasovec, 2006)

4.3.1 re-design
Ett uppdrag för en designbyrå behöver inte alltid innebära att man börjar helt från början med en ny 
design. Många gånger handlar det istället om att en redan befintlig design måste bli bättre eller uppdateras 
med hjälp av enklare metoder. En anledning till att uppdatera en redan befintlig förpackningsdesign kan 
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bero på att företaget vill attrahera en ny marknad för en redan etablerad produkt. En annan anledning 
kan vara att man behöver öka möjligheterna för en produkt på den redan befintliga marknaden. Att göra 
en re-design av en förpackning kan innebära justeringar av exempelvis grafiska former eller att göra en 
uppdatering av en logotyp. (Olsmats, 2002)
 Det finns ingen tid som bestämmer när en design på en förpackning bör ändras. En stor del av 
marknadens produkter upplevs ha kvar sin ursprungliga design på förpackningarna. I de flesta fall utförs 
endast små korrigeringar av de grafiska elementen av anledning att inte riskera att konsumenten inte 
känner igen förpackningen efteråt. (Olsmats, 2002) Inom förpackningsbranschen sker en dynamisk 
utveckling inom design och en förpackningsdesigner måste därför vara medveten om möjligheterna med 
en re-design. Genom att göra en uppdatering vid rätt tillfälle och med rätta medel kan det ha betydande 
effekter för produkten på marknaden. (Olsmats, 2002)

4.3.2 inhousebyrå
Istället för att anställa en designbyrå kan ett företag välja att ha hela sin kreativa verksamhet inom 
företaget. Det kan med ett annat ord kallas för inhousebyrå. Storleken på det team som arbetar med 
förpackningsutveckling varierar beroende på vilket företag det gäller. Den minsta gruppen kan bestå av 
endast en designer, en kund och ett tryckeri. För att uppnå ett gott resultat kan en förpackningsdesigner 
samarbeta med ett flertal olika personer som har kunskap inom olika ämensområden. Exempel på de 
yrkesroller som kan upprätthålla ett samarbete med en förpackningsdesigner är: illustratör, fotograf, 
industriell designer, produktionschef, leverantör av material och tryckeri. 
 Hur en förpackningsdesigner arbetar inom ett företag varierar. Hierarkin beror på företagets storlek 
och vilken filosofi det lever efter, vilket påverkar arbetssättet och kommunikationsvägarna. (Klimchuch 
& Krasovec, 2006) För ett litet företag kan en ensam anställd förpackningsdesigner ansvara för hela 
det kreativa arbetet genom att koordinera ut uppgifter till ett designteam, eller välja att köpa in externa 
tjänster av en designbyrå. Den metoden kallas för outsourcing. Även om ett företag har en designavdelning 
inhouse, kan man ändå välja att använda sig av outsourcing för att utveckla önskat designkoncept. 
(Klimchuch & Krasovec, 2006)

Fördelen med att ha ett kreativt team inhouse på ett företag är att de är väl bekanta med produkten och 
har kunskap om de tekniska förutsättningarna förpackningarna har. De personer som arbetar på inhouse 
är ofta även medvetna om vilka leverantörer företaget använder sig av, och håller nära kontakt med 
dem regelbundet. (Clement m.fl., 2002) Genom att hålla en nära kontakt med marknadsavdelningen och 
designavdelningen blir designprocessen mer effektiv.
 Enda nackdelen med att vara bekant med företagets produkter är att det kan förhindra möjligheten 
att utveckla nya och mer innovativa produkter. Detta på grund av att det ofta arbetas tidsbegränsat med 
research och konsumenttester, något som är viktigt då nya designkoncept ska utvecklas. En kombination 
av kunskapen som inhouseavdelningen har, tillsammans med ett samarbete med en extern designbyrå, 
är en kraftfull kombination. Det resulterar ofta i mycket kreativa förpackningslösningar med goda 
säljresultat. (Clement m.fl., 2002)

4.3.3 designteamet
Inom ett designteam på ett företag eller en extern designbyrå kan rollerna och deras ansvarsområden 
variera stort beroende på företag. Deras kunskap i form av tidigare erfarenhet, speciella inriktningar, 
effektivitet och profession påverkar hur förpackningsdesignen utvecklas. En huvudsak är att alla parter är 
medvetna om hur det tänkta resultatet ska se ut och vad som förväntas för att hamna där - hur viktig deras 
bidrag och insats till gruppen är. (Klimchuch & Krasovec, 2006)
 Nyckelordet för att lyckas skapa en hållbar kreativ miljö som fokuserar på förpackningsdesignen, är 
samarbete mellan alla berörda parter inom företaget. Det innebär framför allt att möta tydliga affärsmål, 
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fokusera på resultat efter markandsundersökningar, prioritera designkvalitet, skapa goda relation och 
kontakt med leverantörer och tillverkare, samt ta hänsyn till budget och övriga finansiella krav som 
påverkar arbetet. (Klimchuch & Krasovec, 2006)

4.3.4 Programvara
Tack vare dagens tekniska samhälle med den digitala och datoriserade dynamiska utvecklingen, har 
förpackningsdesigners fått möjlighet till mindre begränsade hjälpmedel i den kreativa produktionen. 
Datoranvändningen har kommit att bli nyckeln i designprocessen från koncept till tryckfärdigt original. 
(Klimchuch & Krasovec, 2006) Datorn bidrar till möjligheter att använda fotografi, skisser, videofilmer 
och så vidare för att visualisera idéer. Samtidigt har den varit en betydande faktor genom möjligheten 
att kommunicera idéer mer exakt genom digitala bilder. En stor fördel är att den digitala bilden enkelt 
kan ändras i takt med den kreativa processen. (Olsmats, 2002) Datorn bidrar till effektiviserade 
kommunikationsvägar då en designer enkelt och direkt kan hålla en god kontakt med uppdragsgivare 
eller kunder. Med hjälp av onlineverktyg skapas möjligheter för uppdragsgivaren att följa med i 
designprocessen genom att ta del av de utvecklade idéerna via digitala skisser och mailkonversationer. 
(Olsmats, 2002)
 En stor del företag har utvecklat egna datorprogram för det arbetsflöde de arbetar efter inom 
förpackningsdesign. Detta system effektiviserar processen och bidrar därför till besparing av både tid 
och pengar. Datorprogrammet kan hjälpa till att effektivisera utvecklingen och implementeringen av 
förpackningsdesignen, samt stödja kommunikationsflödet i olika ärenden. Genom att använda sig av en 
specifik programvara i en process skapas större möjlighet att de olika stegen hanteras av rätt personer, 
att man får direktkontakt med kunden och i slutändan kan gå direkt till slutproduktion. (Klimchuch & 
Krasovec, 2006)

4.4 induSTriell ProdukTion

4.4.1 Prepress, tryck och efterbehandling
Den industriella produktionen består av de tre delarna prepress, tryck och efterbehandling och utgör 
den delen i den grafiska produktionen där designförslaget utvecklas till ett fysiskt resultat. Vad som 
bör poängteras är att de moment som prepress innefattar, är ungefär samma moment många förväxlar 
med repro. I stora drag innefattar repro de arbetsmoment som utförs innan något går i tryck. Det kan 
exempelvis vara utformandet av layout och bildarbete. Prepress kan istället ses som det moment där 
ett dokument tryckanpassas digitalt innan det går i tryck. Genom tryckanpassning görs vissa tekniska 
inställningar för att resultatet ska bli korrekt när det sedan blir en fysisk enhet. Rent konkret innebär det 
att skapa PDF-filer med högupplösta bilder, skärmärken, utskjutning och så vidare. (Johansson m.fl., 2006) 
Att ställa in utskjutning innebär att trycksakens sidor ställs in enligt ett schema till färdiga tryckmontage. 
Beroende på den efterbehandling som gäller, påverkas placeringen av sidorna. (Johansson m.fl., 2006) 

4.4.2 Provtryck
Det är under steget prepress som ett provtryck skapas. Ett provtryck är ett test för att se hur resultatet av 
designförslaget kommer att se ut efter tryckning. Med hjälp av ett provtryck kan kunden se hur resultatet 
kommer att se ut och därmed skriva på och godkänna start av den större tryckproduktionen. Ett provtryck 
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är viktigt inte bara för att se hur resultatet verkligen kommer att se ut, utan även för att kunden ska kunna 
reklamera en tryckning om resultatet inte blir som man önskade. (Johansson m.fl., 2006) 

4.4.3 Tryck
När kunden har godkänt provtrycket startar produktionen för att trycka det antal upplagor som 
önskas. Beroende på vilken tryckteknik som väljs att användas skapas en tryckplåt eller kliché av 
förpackningsdesignen. De vanligaste teknikerna är offset, djuptryck, flexografi och screentryck där en 
tryckplåt skapas för offesettryck och en kliché för flexografi. När det handlar om att trycka förpackningar 
är flexografi den vanligaste tekniken. Det som utmärker den tekniken är att de tryckande ytorna är 
uppskjutna ur tryckformen som består av gummi eller plast som utgör klichén. (Johansson m.fl., 2006) 

4.4.4 efterbehandling
Efterbehandlingen innebär att bearbeta pappersytan med hjälp av fysiska metoder. Det är när man utför 
en efterbehandling på en trycksak som kravet på exempelvis papperskvalitet påverkas. Hur trycket 
påverkas av efterbehandlingen beror på vilka steg som gjorts tidigare i produktionen då det innefattar 
moment som ytbehandling och bearbetning. Med andra ord är det förpackningens yta som påverkas där 
olika efterbehandlingar ger möjlighet att utföra visuella tekniker på trycksaken, som exempelvis lackning 
och prägling. Genom lackning kan ytan exempelvis bli blankare eller mattare, medan präglingen ändrar 
ytans höjdnivåer. För en förpackning kan tekniken laminering vara att rekommendera då det skapar 
en mer slittålig yta som skyddar pappersytan. Genom laminering läggs en plastfilm på pappersytan. 
(Johansson m.fl., 2006)
 Förutom att påverka ytan, kan efterbehandling innebära andra fysiska metoder som exempelvis att 
skära kanter till rätt former, håla eller skapa rivanvisningar genom stansning med mera. Beroende på hur 
man ska använda förpackningen bör tekniken för efterbehandling tas i åtanke då det påverkar material 
så fysiskt. Vilken teknik som väljs till en engångsförpackning skiljer sig många gånger från en förpackning 
som ska hålla under en längre tid. (Johansson m.fl., 2006)

4.5 uTvärdering

Om en ny design har utvecklats, är det till fördel att testa den på en grupp konsumenter innan den går 
ut på marknaden. Det finns olika testmetoder företag kan använda sig av för att få en tydligare bild över 
förpackningens framgång. Med hjälp av genomförda kvalitetstester ser man på vilka subjektiva känslor 
förpackningen väcker hos konsumenten. Man kan även genomföra mer objektiva tester där statistik utförs 
på olika områden berörande produkten, exempelvis genom att se på antal köpare. När man utför tester 
är det vanligt att använda ett testområde som ligger i närheten geografiskt då det ökar möjligheten till att 
utföra täta kontroller. (Olsmats, 2002)

4.6 avSluTa ProjekT
När en förpackningsdesign utvecklats och är verksam tillsammans med produkten på marknaden, innebär 
det inte att projektet är över. Det är nu viktigt att följa upp den design som används genom att se på hur 
produkten placeras i butiken, om det får någon betydande genomslagskraft samt hur konkurrenterna 
svarar med sina förpackningar. (Olsmats, 2002)
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5. Studie

Det är personliga intervjuer som ligger till grund för den här studien. Intervjuerna har genomförst 
ute på fyra stycken olika oberoende varumärskesägande företag som valts ut av uppdragsgivaren till 
examensarbetet. Intresset har legat i att möta den person som varit mest insatt i företagens individuella 
processer för utveckling av förpackningsdesign från idé till färdig tryckt förpackning. För att skapa ett 
större fokus på innehållet i intervjuerna som redogör de individuella processernas delar, har företagen 
anonymiserats. Den introducerade bakgrundsinformationen har hämtats på respektive företags hemsidor 
och i bilagorna finns materialet från de intervjuer som genomfördes. Titlarna på de personer som 
intervjuats är produktchefer och förpackningsutvecklare.

5.1 FöreTag X

Företag X startade sin produktion år 1941 och är ett av Sveriges ledande matföretag som 
producerar livsmedel från havet. Idag omsätter de ca 1 miljard kronor per år och har ungefär 350 st 
tillsvidareanställda. Företaget är en del av den norska koncernen Orkla som är ett av Nordens största 
livsmedelskoncern. De vill att deras produkter ska ge upplevelsen av modern tradition, hög kvalitet och 
samtidigt representera ett miljömedvetet val. Förutom att vara enkelt att tillaga ska produkten ge en 
positiv smakupplevelse.

På grund av sin produkt är man begränsade till aluminiumtuben som förpackningsformat, vilket är en 
stor anledning till att deras process inte är allt för omfattande då en ny förpackningsdesign ska utvecklas. 
Till hjälp för att utveckla den nya förpackningsdesignen vänder sig företaget till en extern reklambyrå 
som erhåller en utformad brief av aktuell produktchef för uppdraget. Ibland kan ett samarbete mellan 
marknadschef och produktchef råda då ett större projekt ska genomföras. Genom att samarbeta redan från 
början, minskar risken för kostsamma turer av ärendet under projektets gång.

5.1.1 Förpackningen som marknadskanal
Företag X ser sin förpackning som den främsta kanalen för marknadsföring, framför allt då det blivit 
svårare för varumärkesägare att få plats med sina kampanjer ute i butikerna. Som en lösning på detta 
problem har man därför börjat trycka sina kampanjer direkt på tuben istället. På så vis ökar spridningen 
av deras egna kampanjer, då deras säljare endast kan befinna sig på begränsat geografiskt område. En 
butik kan kontrollera skyltning i sina butiker, men inte bestämma över hur en varumärkesägare formger 
sin produkt. För att komplettera den markandsföring som görs direkt på förpackningarna brukar Företag 

X samtidigt föra kampanjen via Internet och SMS. 

5.1.2 briefen
Den brief man utformar innehåller en bakgrundsbeskrvning till vad man har för avsikt med att producera 
den nya produkten som förpackningen ska vara gällande för. Då produkten ska ha en direktkontakt 
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med företagets kunder överlämnas en så välutformad brief som möjligt för att designbyrån ska kunna 
utveckla ett hållbart koncept. Den lyfter fram vad som gör produkten unik i jämförelse med konkurrerande 
produkter på marknaden, inom vilken prisklass den kommer vara aktuell och vilken upplevelse som ska 
förmedlas till konsumenten. Utöver denna information lägger Företag X till mer detaljerad information 
kring vilken tryckteknik, vilket material och vilka färger som ska användas då förpackningen i slutänden 
ska produceras. Briefen fungerar som den första kontakten mellan uppdragsgivaren och desingbyrån och 
skapar på så vis en dialog för ett fortsatt samarbete.

5.1.3 att välja designbyrå
Då Företag X producerar snabbt förbrukningsbara konsumentvaror är det många gånger svårt att finna 
bra designbyråer då den typen av varor representerar en liten nisch. Då de själva inte har en egen inhouse-
byrå inom företaget måste de köpa in dessa tjänster externt. De designbyråer man väljer att samarbeta 
med arbetar man därför ofta med under en längre tid. Även om det är en fördel att skapa en långvarig 
och närmare kontakt med en designbyrå, måste ibland steget tas för att byta och lämna utrymme åt ny 
inspiration och nya idéer hos andra kreatörer. 
 Vid de fall då större projekt ska genomföras används pitching. Det innebär att uppdraget presenteras 
för olika designbyråer som i sin tur får göra en pitch, presentera, sitt koncept för uppdraget. Den byrå 
som står bakom det vinnande bidraget startar Företag X ett samarbete med. Vid valet av designbyrå 
ser företaget främst på hur deras idéer visar på problemhantering av att en förpackningsdesign ska 
kunna fungera på ett helt sortiment och inte endast på en enskild produkt. Om relationen med en utvald 
designbyrå blir för kortvarig, riskerar ett koncept inte hinna utvecklas på ett helt sortiment, utan endast 
på enskild produkt.

5.1.4 guideline
På Företag X använder man sig av en väldigt styrd och detaljerad guideline som är ett dokument som 
beksriver allt ifrån hur varumärket får hanteras, till vilka färger som ska användas och så vidare. För 
den aktuella produkten som förpackas i aluminiumtub finns sex definierade färger som ska användas 
i förpackningsdesignen. Genom otaliga blandningar mellan dessa sex kulörer kan sedan flera nyanser 
blandas fram, vilket har lett till att dekoren för Företag X produkter har fått ett mer levande visuellt 
uttryck. Ju fler färger man kan använda sig av, ju fler möjligheter skapas för att utveckla dekoren på 
förpackningen. När en designbyrå anslitas för ett uppdrag av Företag X får man ta del av de guidelines som 
råder. Det är nödvändigt för att kunna utföra uppdraget. 

5.1.5 designförslag
När en designbyrå har tilldelats ett uppdrag arbetar de fram ett fåtal olika koncept som sedan presenteras 
för uppdragsgivarna Företag X under ett möte. Inga direkta beslut fattas under detta presentationsmöte, 
utan företagen utvärderar konceptförslagen på egen hand för att senare återkomma med feedback till 
designbyrån. Feedbacken sker genom att produktchefen har en regelbunden kontakt med designbyrån. 
Kommunikationen mellan de båda parterna sker via mail och PDF-filer som skickas med hjälp av 
programvaran Adobe Acrobat som ger möjligheter att samtidigt bifoga kommentarer till de olika filerna. 
Slutligen är kund och uppdragsgivare överrens och produktchefen slutgodkänner designarbetet.

5.1.6 kommunikation och Programvara
För att underlätta kommunikationen under ett projekt där filer ska delas mellan olika parter använder sig 
företaget av en extern tjänst i form av en extern portal. De som ligger bakom portalen erbjuder grafiska 
tjänster för de olika momenten i produktionskedjan. Genom att alla designbyråer som arbetar tillsammans 
med Företag X ansluter sig till portalen upprätthålls en direktkontakt mellan de olika involverade parterna 
i processen då en ny förpackningsdesign ska skapas. Beroende på vem av produktcheferna som arbetar 
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med ett projekt på Företag X varierar arbetssättet och hur tidigt i projektet man väljer att koppla in 
portalen. 

Att använda en extern portal är en ny metod som Företag X endast använt sig av i ca 1 år idag. 
Anledningen till att man valt att använda sig av tjänsten är främst för att få kontroll över sina egna 
förpackningsdesigner. Portalen ger möjligheten att spara alla filer på ett och samma ställe, vilket var 
svårare att göra innan då filerna istället låg på de olika tryckeriernas datorer. När man på företaget sedan 
ville göra en ändring på befintlig förpackningsdesign fanns det stora svårigheter att veta vilken version 
som var den senaste, samt var den fanns överhuvudtaget. Den externa portalen ger istället möjlighet att 
enkelt se på vilken fil som är den senaste versionen och visa på vilka ändringar som gjorts för de olika 
versionerna.

5.1.7 Provtryck
När det slutgiltiga designförslaget är inlagt i portalen och Företag X är nöjda, tar det externa företaget 
över som bidrar med grafiska tjänster. De arbetar fram ett artwork som är en visuell representation 
av förpackningsdesignen, och skapar ett tryckoriginal som innefattar de tekniska inställningar filen 
måste tilldelas som stämmer överrens med tryckeriets krav. Det är med andra ord inte Företag X som 
ansvarar för det sista steget i processen innan filen skickas iväg till tryckeriet för ett provtryck. Att göra 
ett provtryck innebär att testa hur resultatet av en design kommer att se ut efter det gått ut i tryck. Man 
använder då samma material, vilket ofta är en specifik papperskvalitet, tryckmetod, färger och raster för 
att se hur den trycksak man vill producera kommer att se ut. (Johansson m.fl., 2006) Eftersom Företag 

X produkter måste förpackas i aluminiumtub ser deras tryckprocess lite annorlunda ut i jämförelse med 
de företag som exempelvis har förpackningar som är tillverkade av pappersmaterial. Det innebär att de 
inte kan göra provtryck då det är en alltför kostsam process. Istället är alltid produktchefer eller andra 
liknande representanter med vid tryckstart för en ny förpackningsdesign. Den externa portalen och 
tryckerierna har ett tätt samarbete vid tryckning av förpackningarna, vilket innebär att det är där den 
trycktekniska kunskapen är koncentrerad.

5.1.8 Tryckerier
De tubleverantörer Företag X använder sig av är även deras tryckerier då både tillverkning av tuben och 
tryckningen sker på samma plats. När produktchefen är med vid tryckstart börjar man med att trycka 
ett fåtal olika tuber som klipps sönder för att fungera som referenser. Dessa skriver produktchefen 
under och godkänner därmed vad som är acceptabelt för hur varje producerad enhet sedan ska se ut. 
Anledningen till att använda sig av flera referenser beror på att inom tryck är varje enhet levande på grund 
av materialet. Det innebär att resultatet kommer ha små skiftningar mellan flera olika enheter. Genom 
att använda fler än en enda referens visar man på ett accepterat spann för hur trycket får se ut. Skulle det 
efter en tid visa sig att trycket inte blir som man önskar, kan tryckeriet gå tillbaka till referenserna för att 
justera inställningarna på tryckmaskinen.

5.1.9 Språkändringar för förpackningsdesignen
Företag X producerar produkter som lanseras på olika nationella marknader. Det innebär att de måste 
anpassa informationen i deras förpackningsdesign till aktuellt språk. På företaget är det produktchefen 
själv som ansvarar för det svenska språket, medan alla utländska språk hanteras av en intern avdelning. 
Där sköts kontakten med alla olika språkliga representanter i de länder där produkten ska produceras. 
När de skickat sina texter via mail läggs de sedan in i den externa portalen för att sedan bli en del av det 
slutgiltiga designförslaget som lagts in tidigare. 
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5.2 FöreTag y

Företag Y är ett familjeägt företag som startade 1878 i Malmö. Med en verksamhet under fyra generationer 
har företaget idag kommit att bli marknadsledare i sin produktkategori på den svenska marknaden. 
Deras värdeord är omtanke, entusiasm och stolthet, vilket enligt dem själva genomsyrar de anställda på 
företaget. Under 1950-talet spred sig produkterna geografiskt tack vare den nya utvecklade förpackningen 
i form av en cellofanpåse. Tio år senare hade företaget hela Sverige som marknad och blev ett av Europas 
största och mest moderna bageri. Med deras produkter vill de framhäva en kombination mellan det sunda 
och det goda utan att tappa fokus på tradition. De marknadsför sina produkter som det självklara valet och 
samtidigt det särskiljande och lönsamma valet. Under 2000-talet slogs företaget ihop under samma namn 
med ytterligare ett av Sveriges största producent inom samma produktkategori.

5.2.1 Förpackningen som marknadskanal
På Företag Y ser man förpackningarna som den viktigaste kanalen för marknadsföring, främst av den 
anledningen att människor köper produkten, tar hem den och konsumerar den för att sedan komma 
tillbaka till butiken och köpa en ny. Siffror visar på att även om företag använder sig av exempelvis 
reklamering på kundvagnar eller tv, uppmärksammar konsumenten inte dessa lika frekvent som en 
förpackning.
På Företag Y är de för tillfället mitt inne i en stor förändring av förpackningarna där de går ifrån att ha 
individualiserade förpackningar, till uniforma förpackningar. Detta görs för att skapa en enhetlighet bland 
produkterna och igenkänning.

Varför man skapar en ny förpackning på Företag Y är oftast på grund av att man ska lansera en ny 
produkt, att det är en nyhet som ska lyftas fram. I annat fall är orsaken att omvärldens eller marknadens 
förändringar ställt nya krav på förpackningen och därför måste den förändras. Processerna för de båda 
fallen är de samma, men beslutsfattarna eller uppdragsgivarna kan dock vara olika beroende på om det 
handlar om en ny lansering eller endast en förändring av en förpackning. 

Anledningen till att man valt att utveckla ett nytt manér är på grund av de ekonomiska krafterna och 
betydelsen av att lyfta fram varumärket. Det är samtidigt marknadsläget och konkurrenssituationen som 
styr ett sådant här beslut. På Företag Y tar det 5-6 månader från att idén föds till att produkten finns ute på 
marknaden, varav tre månader är ledtid där produkten ska godkännas inom svensk handel. Vid lansering 
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av det nya manéret väljer man att börja med en grupp mindre populära produkter för att konsumenten 
ska börja uppmärksamma ändringen, men samtidigt inte bli totalt förvirrade. Samtidigt följs ändringen 
upp med tv-reklam och skyltning. Skulle man istället välja att låta de mest populära produkterna få ett 
nytt utseende, riskerar man tappa stora försäljningssiffror då kunden eventuellt inte hittar produkten i 
hyllorna.

5.2.2 brief
På Företag Y är det produktchefen som är uppdragsgivare och därför ansvarar för att skriva en brief. 
Eftersom företaget har en egen reklamateljé inhouse överlämnas briefen sedan till projektledaren och det 
kreativa team som arbetar i ateljén. Denna kreativa grupp består av en Art Director och en Copywriter 
som tillsammans arbetar fram idéer i ett flertal olika steg där avstämningar av förslagen löpande sker 
tillsammans med produktchefen. För att göra grova gränsdragningar kan man säga att Art Directorn 
ansvarar för formen och Copywritern för de kreativa texterna. Ägaren som samtidigt är uppdragsgivaren 
deltar inte i den kreativa processen mer än som avstämningspart då man på företagets ateljé anser att 
den personen ofta har begränsningar med sig in i processen. Dessa begränsningar anses vara bra att ta del 
av efter det kreativa arbetet är avslutat. Annars riskerar nya idéer bli förhindrade att träda fram till nya 
lösningar för förpackningsdesignen. En typ av begränsning kan exempelvis vara ekonomiska.

Briefen på Företag Y lyfter fram vad det finns för mål med den produkt som förpackningen ska vara 
gällande för, vad den ska uppnå visuellt och emotionellt. En beskrivning görs för att framhäva vad företaget 
vill uppfylla på marknaden, vad som gör produkten unik och vilka som är de närmaste konkurrenterna. 
Utöver detta beskrivs konsumtionstillfället och en tidsplan bifogas för uppdraget.
 Eftersom Företag Y har en väldigt enhetlig produktportfölj där alla produkter förpackas i Propylen eller 
Polyetenpåsar, innehåller briefen inga trycktekniska specifikationer. Inom företaget är man medveten om  
vilken tryckteknik som används för dessa två material och att det inte finns några övriga begränsningar 
utöver det tiofärgstryck man använder sig av. Det är ateljéns ansvar att det designförslag som presenteras, 
faktiskt går att använda inom dessa ramar.

5.2.3 inhouse
Inom Företag Y finns ingen särskild förpackningsavdelning, utan det är istället den interna ateljén som 
arbetar med alla företagets förpackningsdesigner. Tillsammans med inköpschefen av materialet till 
förpackningarna har man ett nära samarbete. Utöver förpackningarnas utseende arbetar ateljén även med 
alla övrig kommunikation för företaget genom att formge utomhusreklam, reklam på kundvagnar och så 
vidare.

5.2.4 guidelines
I och med att Företag Y är mitt inne i att ändra sina olika förpackningsdesigner från individuella till mer 
uniforma utseenden, har deras guidelines precis ändrats och blivit godkända. De har skapat ett nytt 
manér och har ett nytt ”tone of voice”, vilket innebär vad förpackningen ska kommunicera och vilken 
känsla den ska ge. Deras guidlines för det nya manéret innebär att de kommer använda sig av en mycket 
stramare dekor för alla produkter. De plastpåsar de använder sig av ska visa så mycket av produkten som 
möjligt där alla dekorelement kommer att finnas samlade på ett och samma dekorband, likt en gördel. 
De bilder som används i förpackningsdesignen ska vara tilltalande och tillsammans med texten förmedla 
produktens innehåll och vad som är unikt. Guidelinen definierar också hur logotypen får placeras i 
förpackningsdesignen och mot vilken bakgrund den kan ligga på.
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5.2.5 designförslag
Efter alla avstämningar på vägen i den kreativa processen tillsammans med produktchefen är nästa 
steg att presentera för marknadschefen vilket förslag man vill använda. Designförslaget visar på en 
kombination av färg, form och text som marknadschefen tillsammans jämför med briefens specifikationer. 
Med andra ord ser man på hur förslaget på förpackningsdesignen kommunicerar. När markandschefen 
godkänt designförslaget hålls sedan ett internt styrgruppsmöte vilket innebär att förpackningsdesignen är 
inne på sista stegen mot färdig produkt.

5.2.6 dummy
Internt inom Företag Y visas så lite som möjligt av det designarbete ateljén gör då det varken finns 
kompetens, förståelse eller intresse inom andra avdelningar. För att kommunicera med de olika aktörerna 
för utvecklingen av förpackningsdesignen skapas istället dummies. Med hjälp av Canonprintrar skrivs 
förpackningsdekoren ut på dekalfilm som sedan klistras på en film. Detta gör man för att endast visa 
på designen av förpackningen, inte materialet. Materialet går inte lika lätt att visa på då det kräver 
ett kostsamt provtryck. De pengarna lägger man inte på att visa upp förslaget på styrgruppsmötet. 
Förpackningar till bröd är ett av få livsmedel där man inte har möjlighet att visa på materialet direkt, 
samtidigt är det ingen som efterfrågar det heller. Även på strygruppsmötena används dessa dummies för 
att demonstrera utseendet på den slutgiltiga förpackningen. Det stora problemet är att den typ av dummy 
ger ett bättre resultat av förpackningen än det färdiga resultatet. Det beror på att det plastmaterial som 
används för de olika produkterna aldrig kan återge färgerna på samma sätt som utskriften av dummyn. 
Fördelen med att ha en intern ateljé är delvis att man vant sig vid denna problematik och är därför 
medveten om hur resultatet ändå kommer att bli efter tryckningen. 

5.2.7 reprohus och Tryckeri
Först när designförslaget presenterats i styrgruppsmötet och godkänts kommer samarbetet med 
reprohuset in i processen. Man räknar med att ha så mycket tryckteknisk kunskap inom företaget att 
designförslaget kan tryckas utan problem. Finns en osäkerhet kontaktas reprohuset tidigare för att fråga 
vad som går att genomföra eller inte. 
 Anledningen till att Företag Y arbetar mycket med reprot handlar om att de tillsammans bygger 
tryckoriginalet. Görs originalet på fel sätt kan inte detta korrigeras. Tryckeriet kan inte tala om för 
företaget hur originalet ska byggas eller i vilken ordning färgerna ska läggas. Den typen av kompetens 
har inte de utvalda tryckerierna i det här fallet. Företag Y’s  tryckoriginal går alltid via reprohuset till 
tryckeriet.

Det reprohus och tryckeri man använder sig av känner varandra sedan flera år tillbaka. Eftersom 
reprohuset har stöttat företaget bäst i sina projekt och haft förståelse för deras förpackningar, har de 
samarbetat under en längre tid. Egentligen är det tryckerierna som väljer reprohus, men i detta fallet 
visade det sig att det reprohus Företag Y ville samarbeta med samtidigt var det tryckeriet valt att arbeta 
tillsammans med. 

5.2.8 Programvara
Företag Y använder ingen programvara för hantering av filer eller kommunikation mellan de olika 
involverade aktörerna. Det är istället reprohuset som har en programvara som företaget har tillgång till 
om de önskar använda det. Det är dock sällan de använder sig av det främst på grund av att deras original 
från början är så väl tryckanpassade, att det anser programvaran vara onödig.
 När designförslaget ska skickas iväg för att tryckas använder man sig av en Adobe Illustrator-fil. Denna 
innehåller tekniska inställningar för att fungera som ett tryckoriginal och skickas via reporhusets egen 
server vidare till tryckeriet. När reprohuset har fått originalet av Företag Y skickar de sedan tillbaka en 
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PDF-fil för korrektur. När allt är klart och ser riktigt ut skickar reprot ett färgprov, på provtrycket till 
Företag Y. När den är godkänd skickas färgprovet tillsammans med tryckoriginalet till tryckeriet och 
fungerar som deras referens.

5.2.9 Provtryck
De som arbetar på ateljén på Företag Y följer med på de allra viktigaste provtrycken. Eftersom det nya 
manéret precis börjat användas är alla provtryck viktiga idag. Annars räknar man att de produkter som 
har högst volympotential och som är mest ekonomiskt betydelsefulla för Företag Y, är de som räknas till de 
viktigaste provtrycken. Det kan även vara de förpackningar som har en lite mer avancerad dekor och som 
ställer högre krav på tryckeriet.

Ett av de tryckerier Företag Y använder sig av ligger uppe i Sunne, där även den grafiska skolan Broby 
finns. Inför utvecklingen av det nya manéret fick de tillgång till skolans lilla tryckeri för att provtrycka 
tillsammans med företagets repro. Detta innebar att man lärde sig mycket om hur den nya guidelinen 
kunde arbetas fram. I detta fall har företaget därför haft möjligheten att lägga ner 3-5 månaders tid endast 
på att göra korrigeringar i provtryck för vissa delar av förpackningsdekoren för det nya manéret. Det är 
ganska lång tid. Detta har man haft möjlighet att göra redan i idéstadiet, innan man vågade hålla ett möte 
och presentera idén i styrgruppen. Detta gav möjligheter att senare garantera att idén faktiskt var tekniskt 
genomförbar. 

I samordning med reprohuset skapas tryckoriginalen internt på Företag Y. Reprohuset bidrar med mycket 
råd och stöd kring de problem som kan uppstå. Man kan kalla dem de tekniska specialisterna som skapar 
klichén, tryckplattan, till tryckeriet. Det är därför bra om Företag Y och repro är överens om i vilken 
ordning färgerna på förpackningen ska sitta plus att man på grund av bilderna måste gå in i fyrfärgstryck. 
 Tidigare har Företag Y endast använt sig av bilder som byggts upp av platta PMS-färger, men det nya 
manéret innebär att använda sig av fotografiska bilder vilket komplicerar trycket för hela förpackningen. 
En PMS-färg är en så kallad Pantonefärg vilket innebär att den tillhör ett speciellt färgbibliotek som är 
universalt. Fyrfärgstrycket bidrar till att det händer något med en annan färg på förpackningen om man 
skulle justera färgen på ett ställe. Om man på tryckeriet skruvar på inställningarna för en färg, påverkar 
det alla delar i dekoren på hela valsen med den kulören. Fokuserar man för mycket på att fotot ska bli så 
bra som möjligt, kan det istället hända att färgen på logotypen blir fel och så vidare. 

Eftersom man på Företag Y arbetar med fyrfärgstryck och plastpåsar för sina förpackningar, som är ett 
levande material, blir det första och sista trycket på en sats aldrig likadana. Vad man har gjort är därför 
att ta ut lappar ur PMS-kartorna som sätts på originalet. När originalet skickas iväg till reprohuset, som 
i sin tur skickar tillbaka ett godkänt provtryck, följer PMS-färgerna med i utvald prioriteringsordning. 
För Företag Y är prioriteringsordningen: 1. Logotyp 2. Signalfärgerna 3. Bilden på framsidan 4. Bilden på 
undersidan. Är till exempel PMS-färgen för logotypen med som en referens får de på tryckeriet själva med 
ögat avgöra om den stämmer. På Företag Y  förväntar man sig att de kan urskilja det eftersom de ska vara 
experter. Om man använder sig av en PMS-färg förväntar de sig också att tryckeriet kan blanda en CMYK-
färg som stämmer. På tryckeriet skiljer sig också varje maskin åt, vilket innebär att om Företag Y  byter 
färgleverantör, måste tryckeriet justera på nytt för de nya färgerna. Genom att skicka PMS-färgprov vet de 
vad de ska återge.
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5.3 FöreTag Z

Företag Z har en historia som startade redan under det tidiga 1900-talet, men grundades ändå inte förrän 
år 1946 då det utvecklades till ett aktiebolag. Genom investering i moderna maskiner fick företaget stora 
möjligheter att öka sin produktion och samtidigt skaffa sig stora betydande kunder. Från att ha packat 
produkterna för hand, kunde de nu packas i maskin istället vilket representerade ett nytänkande steg 
inom aktuellt produktområde. Snart blev Företag Z störst i Sverige inom sin produktkategori. I början på 
1990-talet ökade marknaden till övriga Skandinavien för att sedan fortsätta att spridas till olika delar av 
Europa. 

Då det redan finns rådande riktlinjer och satta manér inom företaget är utvecklingsprocessen inte särskilt 
lång då en ny produkt i sortimentet ska lanseras och få en ny förpackning. Till hjälp utgår de ifrån en 
modell som egentligen inte är så förpackningsorienterad över huvudtaget. Skulle företaget lansera ett nytt 
produktsegment och ett nytt sortiment skulle man dock börja från noll i utvecklingsprocessen av det nya 
konceptet.

5.3.1 brief
Då en helt ny produkt ska utvecklas för ett nytt sortiment är det marknadsavdelningen som leder projektet 
inom Företag Z. Produktchefen skriver en brief som bekräftas av marknadschefen för att sedan skickas 
in till en designbyrå. Om idéerna för den nya produkten skiljer sig från tidigare lanserade produkter, ser 
man alltid till att skaffa mycket bakgrundsinformation berörande projektet innan briefen skrivs. Genom 
att exempelvis prata med inköpsavdelningen skapar sig produktchefen en uppfattning om idén ens är 
rimlig att genomföra både ur ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv. På Företag Z har de även en 
förpackningsutvecklare som arbetar med materialutveckling, som frågas om råd. Samtidigt upprätthåller 
produktchefen en tät kontakt med leverantörerna av förpackningsmaterialet för att ta reda på vad man 
kan göra med det. All bakgrundsinformation hanteras innan designbyrån blir inblandad över huvudtaget.
Den designbyrå som anlitas har arbetat frekvent med företaget, vilket innebär att de har en bra kunskap 
om företagets verksamhet och deras situation på marknaden. Briefen som skickas till dem innehåller 
därför ingen marknadsbeskrivning. Den talar istället om vad företaget har för intentioner med den nya 
produkten och vad förpackningen ska kommunicera. Det finns en anledning till varför man vill tillverka en 
ny produkt och ofta ingår marknads- och konkurrentanalysen som en del i beskrivningen ”varför?”. Briefen 
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beskriver syftet med produkten och vilken målgrupp som ska attraheras. Den kan samtidigt lyfta fram 
produktens olika användningsområden. 

Det är osäkert om den designbyrå som anställs för ett uppdrag får reda på vilket material 
förpackningsdesignen ska tryckas på, vilket för de produkter Företag Z tillverkar innebär på påse eller 
kartong. Det kan därför finnas en risk att det blir ett glapp mellan uppdragsgivaren och den kunskap 
designbyrån har inför uppdraget. Olika trycktekniker skapar olika förutsättningar beroende på material. 

5.3.2 guidelines
När Företag Z vill skapa en ny förpackningsdesign utgår de från vissa gällande guidelines för sina 
produkter. Det kan exempelvis innebära användning av en specifik PMS-färg för etiketterna. Deras olika 
sortiment kan ha sina specifika PMS-färger som måste användas på förpackningarna. Oberoende av vilket 
material färgerna trycks på finns inga andra specifikationer eller anpassningar för färgerna mer än de 
angivna PMS-värdena. Genom briefen får designbyrån ta del av dessa värden.

5.3.3 designförslag
På Företag Z är det marknadsavdelningen med främst produktchefen som driver en idé framåt när en ny 
produkt eller förpackningsdesign ska produceras. Det är de som sköter kontakten med den externa byrån. 
Då en ny förpackningsdesign ska utvecklas hänvisar man designbyrån till motsvarande redan aktuella 
förpackningslösningar. Det gör man för att ge dem en uppfattning av vilka dimensioner och material de 
ska utgå ifrån då de börjar arbeta med uppdraget. Tillsammans med markandsavdelningen diskuterar de 
sedan färger, placering av eventuella bilder, logotypens hierarki, placeringen av produktnamnet och så 
vidare. Alla väsentliga delar för den nya förpackningsdesignen hanteras som designbyrån arbetar fram 
ett koncept för. När de har presenterat sitt koncept för Företag Z brukar även inköp som ansvarar för 
materialbeställningarna, titta och godkänna designen innan man fortsätter. När allting är godkänt och 
klart skickar sedan designbyrån ett färgprovtryck och ett original till Företag Z som i sin tur skickar det till 
tryckeriet. 

5.3.4 Språk
Vad gäller arbetet kring korrekturläsning av de texter som finns på förpackningarna, är det ett moment 
i utvecklingsprocessen som tar lång tid idag. Eftersom de produkter företaget producerar finns på 
marknaden i olika länder, måste informationen därför stå på olika språk. Den designbyrå som får 
uppdraget erhåller en text som de tar hänsyn till då designförslaget utvecklas. När denna sedan är 
färdigutvecklad skickar produktchefen ut texten via mail till alla språkansvariga i de olika länderna 
där produkten finns på marknaden. Genom mail vidarebefordras sedan dessa texterna tillbaka till 
produktchefen som i sin tur skickar det till designbyrån. Det är en stor administrativ process där 
dokumenten ofta skickas flera gånger fram och tillbaka då småjusteringar kan komma att behöva 
genomföras.

Om inte alla språk för de länder produkten ska säljas i får plats på samma förpackning, tvingas Företag 

Z skapa fler artikelnummer för samma produkt. Det är något de vill undvika vilket är anledningen till 
att använda sig av språkgrupper på förpackningarna. Det innebär att exempelvis alla nordiska språk 
tillsammans skapar en grupp och trycks på en artikel. De Europeiska språken kan utgöra en annan 
grupp och så vidare. Beroende på vilken förpackning man har till en produkt, finns olika utrymmen 
över på förpackningen. Det finns olika lagar som ställer krav på att vissa märkningar måste finnas 
med i förpackningsdesignen, dessa varierar beroende på i vilket land produkten ska säljas. Ju större 
en förpackning är, ju mer information får plats vilket innebär att Företag Z slipper använda sig av olika 
språkgrupper och får istället plats med allt på en och samma artikel.
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5.3.5 Tryckeri
Företag Z samarbetar med flera olika tryckerier och i många fall är det samma tryckeri som varje gång får 
trycka förpackningar för samma produkt. På grund av detta har de därför många referenser från tidigare 
produktioner. En förpackning för samma produkt kan också tryckas på olika tryckerier samtidigt. 
Då man har en stor produktion utomlands, framför allt i Asien, köper företaget en färdig produkt. 
Detta innebär att inte bara produktionen av produkten sker i ett annat land, utan även tryckningen hos 
ytterligare ett antal utländska tryckerier.

Inom Sverige används ett nätverk av tryckerier där man själv väljer förpackningsleverantör och 
konverterare i tryckningen. Utomlands köps istället en helhetslösning där valet av förpackningsleverantör 
och tryckeri istället ligger på den som levererar hela helhetslösningen. När exempelvis en ny etikett ska 
utformas för en förpackning som produceras utomlands får Företag Z utefter bästa förmåga kommunicera 
med den utländska leverantören och deras tryckeri för att få designen rätt. Då har Företag Z inte någon 
möjlighet att vara med vid tryckstart utan skickar därför ner andra produkter gjorda av samma material 
som ska fungera som referenser till det utländska tryckeriet. Det är sedan upp till tryckeriet att matcha 
detta utefter bästa förmåga. 
 Tryckerierna är inte med i processen i ett tidigare steg då den nya förpackningsdesignen ska utvecklas. 
I normala fall arbetar Företag Z med europeiska tryckerier för europeiska produkter, där dialogen 
mellan dem och tryckerierna är enklare och mer tillgängliga än när företaget handlar med Asien. Detta 
gör att det är lättare att gå och styra utan att påverkas av några mellanhänder, vilket är fallet vid deras 
utlandsproduktion.

5.3.6. Programvara
När företaget kommunicerar med alla olika involverade aktörer använder Företag Z ingen speciell 
programvara. Vid samarbete med designbyrån skickas PDF-filer via mail med de designförslag de 
arbetar med. När det slutgiltiga designförslaget är utvecklat skickar, som tidigare nämnt, designbyrån 
färgprovet till Företag Z vilket i sin tur skickar det till tryckeriet som gör ett provtryck och levererar dessa 
färgutskrifter tillbaka till Företag Z.

5.3.7 Provtryck
Det färgprov och original tryckeriet erhåller från gör de ett provtryck på där färgerna ska matcha 
färgprovet. Alla tryckerier som ska användas vid en produktion gör enskilda provtryckningar för 
samma produkt. Detta gör att alla får sin egen referens. Provtrycket skickas sedan till Företag Z för ett 
godkännande från marknadsavdelningen och produktchefen. Ser allt bra ut går förpackningsdesignen 
i tryck där någon representant från marknadsavdelningen är med vid tryckstart. På Företag Z har man 
en person på denna avdelning som är kompetent inom färg och tryck som produktchefen har ett tätt 
samarbete med under den här typen av projekt. Produktchefen är inte alltid med vid tryckstart utan det 
brukar istället vara denna person då den är mest kompetent inom området.
 Anledningen till att göra ett provtryck är för att ha möjlighet att upptäcka uppenbara problem och 
samtidigt kunna justera dessa direkt på plats. De representanter Företag Z har med vid provtryckningen 
ska därför fungera som kontrollanter av att förpackningsdesignen ser ut som den ska. Ser resultatet inte 
ut som man önskar, korrigeras inställningarna på tryckeriet. Då Företag Z använder förpackningar av 
wellkartong som är ett levande material på grund av fibersammansättningen, har varje levererad sats 
olika förutsättningar. Det bidrar till variationer och fel i färgåtergivningen vid tryck. Att göra justeringar 
är därför nödvändigt. När en ny sats påbörjas gör man därför provtryckningar på ett fåtal ark för att se 
allt stämmer. Företaget använder sig dock inte av några specifika värden för var toleransnivån ligger när 
färgåtergivningen är så fel att man vill reklamera det producerade materialet. Det är referenserna som ska 
visa vad som är korrekt och sedan blir det diskussion om specifika fall.
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5.3.8 Sammansättning av produkt
När förpackningen har tryckts ska alla delar sättas samman för att skapa en slutgiltig produkt. I den 
produktionen finns inga referenser i form av provtryck. Därför reagerar inte de som arbetar där på 
skillnader av förpackningens dekor. Istället används en referens på hur hela den slutgiltiga produkten ska 
se ut. På Företag Z är denna referens i form av ett produktblad. Det innehåller all tekniskt information 
kring produktionen av produkten. Det innebär information av det material som ska användas och 
innehållsförteckningen för produkten. Provtrycket för förpackningsdesignen finns också bifogad för 
att visa hur den slutgiltiga förpackningen ser ut. Produktchefen måste sedan signera och godkänna 
produktbladet med både innehåll och förpackning innan produkten sätts i produktion. Det är därför inte 
personerna i produktionen som ansvarar för att reagera på att förpackningen exempelvis inte stämmer 
när alla delar sätts samman till det slutgiltiga resultatet. Produktionsbladet fungerar som en mall som 
används varje gång den specifika produkten ska produceras.

5.4 FöreTag Q

Företag Q är med sina produkter verksamma inom den medicintekniska branschen. Historien bakom de 
produkter företaget producerar sträcker sig tillbaka till 1960-talet då det utvecklades en teori berörande 
produkternas funktion. 20 år senare hade patentskyddade produkter utvecklats i ett större sortiment. 
År 1998 blev det ett självständigt företag som sedan 10 år senare återigen ingick i en större koncern. De 
fokuserar på säkerhet, nöjda kunder och att utveckla sin verksamhet samtidigt som de på grund av deras 
produkter måste följa lagar och förordningar. Idag är de ett globalt företag med en verksamhet över hela 
världen och har produktion i ett flertal länder i olika världsdelar. 

5.4.1 en ny produkt, en ny förpackning
När en ny förpackning ska utvecklas för en produkt hålls ett möte med företagets förpackningsutvecklare, 
marknadsavdelning och grafiska formgivare. Tillsammans pratar man om vilken typ av förpackning som 
känns mest lämplig för aktuell produkt. Skulle man ha önskan att utveckla ett mer avancerat utseende 
på förpackningen, vilket kan vara fallet för en konsumentprodukt, tar man hjälp av en designbyrå som 
arbetar fram ett grundkoncept. Ett mer avancerat utseende kan exempelvis vara att använda fotografiska 
bilder på förpackningen, vilket Företag Q inte jobbar med. Det är främst när konsumentprodukter ska ha 
förpackningar som de söker hjälp externt för designarbetet.
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Företag Q ändrar konstant på förpackningarna till sina produkter, både i storlek och på grund av reglerade 
förändringar som kräver justeringar av obligatoriska symboler. Det handlar om flera ändringar i veckan. 
Eftersom man har ett stort sortiment som hela tiden växer handlar det om att göra flera ändringar i 
veckan. Dock inga radikala ändringar, utan man håller sig ändå hela tiden till sina standardförpackningar.
När det handlar om konsumentprodukterna och deras förpackningar arbetar designbyrån med ett helt 
koncept där designen på förpackningen går hand i hand med övriga trycksaker.

5.4.2 inhouse
I stort sett all verksamhet för utveckling av designen på förpackningarna finns inom företaget då de har 
en egen intern marknadsavdelning som ansvar för denna typ av uppdrag. I Storbritannien kan de vid vissa 
tillfällen använda sig av en designbyrå. 
 Den grafiska profil Företag Q använder sig av idag är endast ca 3 år gammal och skapades då företaget 
blev självständigt för första gången. När profilen utvecklades samarbetade två olika byråer för att skapa 
den nya logotypen samt grafiska profilen. 

5.4.3 guidelines
På grund av den typen av produkter Företag Q producerar påverkas de av vissa regelverk vad gäller 
märkningar när de ska utforma förpackningsdesign. Det innebär att plats måste lämnas för olika 
obligatoriska symboler och texter som redan finns färdiga. Denna viktiga information tillsammans med 
företagets grafiska profil utgör de guidelines som måste följas

5.4.4 designförslag
När en produkt ska få en ny förpackningsdesign hamnar uppdraget hos företagets förpackningsutvecklare 
och den person som arbetar med den grafiska formgivningen. Tillsammans ser de på företagets 
sortiment av olika typer av förpackningar och dess dimensioner. Beroende på vilken förpackning man 
vill använda krävs en specifik maskin i tillverkningen, som i sin tur påverkar förpackningsdesignen. När 
ett beslut är taget skapar den grafiska formgivaren ett designförslag med hjälp av de färdiga mallar och 
konstruktionsritningar man har samlat i en databas där tryckytan finns definierad. Denna ritning är en 
strikt guideline för en specifik typ av förpackningar som innehåller olika märkningar man måste ha i 
åtanke vid val av formen på förpackningen. 
 När ett designförslag är utvecklat tittar både produktägaren, den legalt ansvariga personen för 
produkten, och marknadsavdelning på det. Samtidigt skickas det iväg det till en person som ser över så 
den regelstyrda märkningen på förpackningen är korrekt. När allt är godkänt skickas designförslaget 
digitalt vidare till den leverantör som ansvarar för den typ av förpackning man vill använda.

5.4.5 reprohus & Tryckeri
Företag Q använder sig av fasta leverantörer som inte bara är leverantörer av förpackningsmaterialet, utan 
även har tryckeri och reprohus. Det är de som har den trycktekniska kunskapen och de som rådfrågas då 
företaget exempelvis önskar byta förpackningsmaterial för en produkt. Ansvaret ligger på leverantören 
att tala om vad som är tekniskt möjligt att trycka på eller inte. Även förpackningsutvecklaren och den 
grafiska formgivaren på företaget har trycktekniska kunskaper och är medvetna om vad som är tekniskt 
genomförbart eller inte. Det handlar främst om kunskaper i hur begränsat det material man använder är 
vad gäller färgåtergivning.

5.4.6 Provtryck
Eftersom Företag Q använder sig av samma leverantörer, är man väl medveten om hur en 
förpackningsdesign kommer att se ut i tryck. De brukar därför inte göra några provtryckningar då 
förpackningsmaterialet redan är känt och logotypen består av bestämda PMS-färger.
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Köper man in tjänster från en helt ny leverantör görs dock ett provtryck för att se så allt ser bra ut. 
Från Företag Q erhåller leverantören filen för förpackningsdesignen. De genomför sedan ett provtryck 
och skickar tillbaka det till företaget för godkännande. Resultatet blir till största del inte helt perfekt i 
färgåtergivningen vid tryck på den typ av förpackningsmaterial Företag Q använder sig av. Det är samtidigt 
inte det man prioriterar vid det fall produkten inte är en konsumentvara utan endast används på sjukhus. 
Viktigast är istället att märkningarna för produkterna är korrekta och de är riktigt förslutna.

Eftersom företaget inte är så noga med kvaliteten på det tryckta materialet, läggs inte särskilt mycket 
energi på att korrigera exempelvis färgdifferentiering. Det vill säga när färgåtergivningen i trycket 
inte stämmer med den digitala filen. Ansvaret läggs på de personer som arbetar i ankomstkontrollen i 
fabriken som sammanställer hela produkten tillsammans med förpackningen. De har referensprover 
över hur förpackningsdesignen ska se ut, och tar emot det tryckta materialet innan det klipps sönder till 
enskilda förpackningar. I ankomsthallen ansvarar man för att se att förpackningen har rätt artikelnummer, 
dimensioner och att informationen är rättstavad. Via ett elektroniskt kvalitetssystem kan de se om allting 
stämmer överens. Med hjälp av referensprover som visar på toleransnivå för färgåtergivningen ser de även 
på om det finns några större avvikelser.
 Det kan dröja en längre tid innan de som utvecklat en förpackningsdesign får se hur resultatet 
verkligen blev efter att den sattes samman med hela produkten. Först då görs en eventuell diskussion 
med aktuell leverantör som ombeds förbättra sitt system och sin kontroll. Även om en produkt har 
en förpackning som inte alls ser ut som man önskar, väljer företaget att använda den ändå. Det man 
prioriterar med sina produkter är istället att de fungerar optimalt ur ett medicintekniskt perspektiv.
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6. reSuLtat

Resultatavsnittet visar en sammanställning av den information som genererades i intervjuerna från 
de olika respondenterna ute på de varumärkesägande företagen. För att skapa en mer tydlig bild över 
företagens processer och innehållet av intervjuerna har de teoretiska delarna av den grafiska processen 
använts som mall. Strukturen tydliggör informationen och underlättar jämförelsen mellan teorin kontra 
verklighet.

6.1 brief
I teorin lyfts briefen fram som det styrande dokumentet för ett uppdrag och ställer krav på att 
innehålla så mycket väsentlig information som möjligt för att skapa förutsättningar till utveckling av 
ett hållbart designkoncept. Ser man på de studerade företagen använder sig alla utom Företag Q av en 
väl genomarbetad brief som behandlar information om den produkt förpackningen ska vara gällande 
för ur flera olika perspektiv. Den mest märkbara skillnaden mellan brieferna är att den trycktekniska 
eller materialbeskrivningen inte finns med hos alla. Företag Y använder sig av en inhousebyrå vilket 
är anledningen till att briefen inte hanterar de tekniska delarna, då det kreativa teamet är väl insatta 
i förpackningarnas förutsättningar. Det är också fallet för Företag Q som använder sig av ett färdigt 
förpackningssortiment.

6.2 guidelines
Tillsammans med briefen som överlämnas till det kreativa teamet bifogas ett dokument med beskrivna 
guidelines. Även innehållet i denna skiftar mellan de olika företagen där otillräcklig information kan 
skapa risker i designarbetet. En guideline är det dokument som innehåller en grafiska profil som skapar 
en bild över varumärkets identitet. Då en förpackningen ses som det främsta marknadsmaterialet både i 
teorin och av tillfrågade respondenter, framhävs vikten av att en guideline efterföljs under utvecklingen av 
designkonceptet för förpackningen. Dock varierar djupet av informationen mellan företagens guidelines 
vilket kan innebära en risk i att det kreativa teamet inte har möjligheter att utveckla ett passande koncept 
för produkten.
 Alla studerade företag använder sig av angivna guidelines då designuppdraget presenteras. 
Respondenterna gav dock inte full information för exakt vilka delar detta dokument innehåller. Både 
Företag X och Y har guidelines som lyfter fram varumärket, vilken känsla man vill uppnå med produkten 
och vilka färger eller grafiska element som ska användas i designen. Företag Z har en guideline som främst 
definierar specifika färgvärden som ska användas för deras förpackningar. Eftersom Företag Q arbetar med 
lite annorlunda produkter i jämförelse med de andra företagen, innehåller deras guideline olika regelverk 
beroende på vilket format på förpackningen de väljer.

6.3 kreativt team
Hälften av de studerade företagen använder sig av inhousebyråer istället för att köpa in externa tjänster 
av en designbyrå då de ska utveckla en förpackningsdesign. Precis som Företag Z skapar Företag X 

samarbeten med designbyråer under en längre tid och arbetar frekvent tillsammans med dem. Genom 
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längre samarbeten blir det kreativa teamet mer insatt i företagets verksamhet och känner därför till deras 
produkter.
 Företag Y och Företag Q har inhousebyråer eller en marknadsavdelning som arbetar med all 
förpackningsdesign för företagets produkter. Företag Y har ett team som består av en Art Director och en 
Copywriter som tillsammans arbetar med de kreativa projekten. Dessa personer har en god tryckteknisk 
kunskap och kan utföra sina egna tryckoriginal.
 På Företag Q sitter förpackningsutvecklare med tryckteknisk kunskap som arbetar fram designförslag. 
Med hjälp av ett förpackningssortiment som innehåller olika storlekar på förpackningar åt företagets 
produkter, erhåller man en mall med specifika guidelines. Varje typ av förpackning har bestämda rutiner 
för tillverkningen där typen är kopplad till en specifik maskin under produktionen.

6.4  kommunikation & Programvara
På Företag X fokuserar man på att upprätthålla en god relation med byrån inför ett uppdrag, vilket är 
anledningen till att en programvara inte används så tidigt i processen för att kommunicera mellan de olika 
parterna. Under tiden då ett designkoncept utvecklas av byrån sker feedback mellan produktchef och byrå 
via mail i form av PDF-filer som öppnas i datorprogrammet Adobe Acrobat. I dokumentet finns bifogade 
kommentarer från de olika parterna. När det finns ett slutgiltigt designförslag läggs detta in i den externa 
portalen företaget använder sig av. All vidare kommunikation kring designen sker sedan via denna portal. 
De personer som ansvarar för de olika språkversionerna för produkten använder portalen genom att lägga 
in texter där efter hand som de fått in dem via mail från ansvariga utomlands.
 Även på Företag Z hanteras designförslagen från byrån med produktchefen där diskussioner förs 
kring placering av logotyp, produktnamn och så vidare. Man pratar om alla betydande delar som 
innefattar designen. När designbyrån utvecklat ett koncept presenterar de detta under ett möte med 
företaget. Då Företag Z arbetar med språkversionerna på deras produkter sker kommunikationen mellan 
språkansvariga utomlands via mail.
 Under tiden då man utvecklar ett designförslag på Företag Y sker avstämningar genom möten med 
uppdragsgivaren, som i det fallet är ägaren till företaget. När man nått ett slutgiltigt förslag hålls ett 
styrgruppsmöte där en utskriven dummy presenterar designen. Kommunikationen inom Företag Y sker 
med andra ord genom att man håller möten och diskuterar designen.
På Företag Q är det förpackningsutvecklarna på marknadsavdelningen som samarbetar när en ny 
förpackningsdesign ska utvecklas. Det förslag som utvecklas visas digitalt upp för produktägaren, övriga 
personer på marknadsavdelningen, samt den person som är legalt ansvarig för produkten. 

6.5  Tryckoriginal
Det företaget som erbjuder den externa portal Företag X använder sig av, är de som har den trycktekniska 
kunskapen och skapar därför ett tryckoriginal av designen som de sedan skickas till tryckeriet. Då 
den trycktekniska kunskapen finns inom det kreativa teamet på Företag Y ansvarar de själva för att 
tryckanpassa förpackningsdesignen. På Företag Z är det den anställda designbyrån som ansvarar för den 
här processen och skickar iväg ett tryckoriginal och färgprovtryck till tryckeriet efter att designen blivit 
godkänd av uppdragsgivaren.
 För de förpackningsdesigner Företag Q utvecklar på sin marknadsavdelning är personerna på det 
externa reprohuset och även leverantörerna av förpackningsmaterialet, som har den trycktekniska 
kunskapen. Skillnaden mellan Företag Q och de övriga studerade företagen är att de inte ser allvarligt 
på färgavvikelser i deras tryck. Beroende på den produktkategori de tillhör är det viktigare för dem att 
förpackningen skyddar produkten på rätt sätt istället.
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6.6 Provtryck
Endast vid nya leverantörer genomför Företag Q ett provtryck för sina designer. Deras packningssortiment 
är hårt knutet till specifika maskiner och rutiner, vilket är orsaken till att man tycker det är onödigt 
att genomföra provtryck för varje ny design. Företag X genomför inte heller några provtryck för sina 
förpackningar, vilket beror på att de är tillverkade av aluminium. Att göra provtryck i den typen av 
material anses vara för dyrt.
 När Företag Y ska göra ett provtryck skickar de en Adobe Illustrator-fil till deras reprohus. De skapar 
i sin tur ett färgprovtryck som först godkänns av företaget för att sedan provtryckas. Den designbyrå 
som anställts av Företag Y är ansvariga för färgprovtrycket och skickar detta vidare till tryckeriet efter 
att produktchefen godkänt det. Alla tryckerier som ska producera aktuell förpackningsdesign erhåller 
färgprovtrycket och utför ett provtryck som sedan måste godkännas av företaget innan produktion
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Slutsatsen baseras på det som presenteras i resultatavsnittet. I den jämförelse som gjorts mellan de olika 
företagens processer för utveckling av förpackningsdesign lyfter slutsatsen fram väsentliga delar ur 
teorin som sätts i samband med resultatet. Med hjälp av teorin kan för- och nackdelar belysas i de olika 
studerade processerna.

7.1  övergripande jämförelse
Vid en övergripande jämförelse mellan hur teorin beskriver den grafiska processen och de olika studerade 
företagens processer, noteras att grundskelettet för dem är väldigt lika. En brief skrivs vid start på 
ett uppdrag för att skickas till det kreativa teamet som arbetar fram ett designkoncept. Det kreativa 
teamet kan antingen vara en extern designbyrå eller sitta på en inhouse-avdelning inom företaget. När 
designförslaget är färdigutvecklat och godkänt skickas det till tryckeriet för att provtryckas. Detta är första 
gången den digitala designen blir ett fysiskt tryck och används för att visa på färgåtergivning och ge en 
tydligare bild över hur resultatet kommer att se ut. Efter godkännande av provtrycket från företaget går 
förpackningsdesignen i tryck och produceras i önskat antal. Så ser det gemensamma grundskelettet ut i 
teorin och även för de studerade företagen. När man ska värdera nyttan av en process och lyfta fram för- 
och nackdelar för ett mer effektivt arbetsflöde, krävs det dock att se på företagens processer mer i detalj 
och inte endast helhet.

7.2 briefen har en huvudroll
Som teorin lyfter fram är det viktigt att redan i briefen ge en klar bild över hela processens delar för att 
motverka att kostsamma problem dyker upp under ett senare steg. Ju längre man kommer i processen, ju 
mer kostsamma och mer tidskrävande riskerar fel i produktionen att bli. Trots att de flesta av de studerade 
företagen använder sig av en brief, skiljer sig djupet på informationen i dem åt. Denna studie behandlar 
inte designprocessen, men det är viktigt att vara medveten om att innehållet i briefen har en avgörande 
roll för utveckling av förpackningens dekor och känslan av kvalitet. Genom att lyfta fram vad som är unikt 
med varumärket, den grafiska profilen samt göra en genomgående marknadsresearch skapas större 
möjligheter för förpackningen att lyckas.

7.3 en förpackning måste alltid hålla kvalitet
Tre av de fyra studerade företagen arbetar med produkter inom samma kategori, vilket också märktes då 
man jämförde alla processer mer i detalj. Företag Q har en annan prioriteringordning då deras produkter 
påverkas av medicintekniska regler och inte producerar livsmedelsvaror som de andra företagen. Även 
om studien behandlar företag med olika inriktningar, är det viktigt att komma ihåg förpackningens roll. 
Oberoende av vilken typ av produkt man producerar kommer känslan av kvalitet alltid påverkas av vilket 
visuellt utseende en förpackning har. Som nämnt tidigare är färgåtergivning, materialval och så vidare 
faktorer som påverkar känslan av förpackningen. Det är därför av betydelse att se till att den process man 
använder sig av inte innehåller några överraskningar som visar sig i slutänden när den digitala designen 
blivit en fysisk trycksak.

7. SLutSatS
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7.4 inhousebyrå vs extern byrå 
Teorin lyfter fram betydelsen av att använda en intern designbyrå då det kreativa teamet ofta har 
god kunskap om företaget, varumärket och dess produkter. De är samtidigt ofta väl insatta i hur hela 
arbetsprocessen ser ut och därmed medvetna om de tekniska förutsättningar och materialval som gäller. 
Genom att vara medveten om dessa delar minskar risken för kostsamma misstag i slutet på processen 
då designen ska gå i tryck. All denna kunskap ger förutsättningar att både kunna utforma fungerande 
koncept, men också effektivisera kommunikationsvägen då involverade parter i projektet sitter nära 
varandra inom företaget. Den största nackdelen med att använda sig av en inhousebyrå i jämförelse med 
en extern designbyrå kan dock vara att det påverkar de kreativa möjligheterna. Genom att arbeta med 
samma typ av produkter för samma företag, ökar risken att bli låst i utvecklingen av koncepten. Studien 
visar att hälften av de studerade företagen använder sig av inhousebyråer, men hur de olika avdelningarna 
ser ut beror på företagens varierande behov.

7.5 kommunikation och programvara
Som teorin tydliggör är en arbetsprocess för hur ett företag väljer att arbeta individuell och påverkas av 
den produkt man tillverkar. Vid förpackningsutveckling är det många olika aktörer som är involverade i 
processen och märkbart för en effektivisering är justering av kommunikationsvägarna. Teorin lyfter fram 
datorn som en nyckel i processen för förpackningsutvecklingen från koncept till färdigt tryckoriginal, 
och samtidigt möjligheten till att förkorta kommunikationsvägar. För effektivisering av en process är det 
därför viktigt att förstå hur datorn kan bidra till att underlätta arbetsprocessen och korta ner leden. Ett av 
de studerade företagen använde sig av en extern portal som erbjöd en rad olika tjänster för att underlätta 
arbetet med förpackningsdesignerna. Med hjälp av portalen skapades en samlingsplats som var tillgänglig 
för alla med inloggning och bidrog till möjligheten att kunna ta del av aktuell betydelsefull information i 
ett designprojekt. Portalen gav även möjligheten till att skapa tryckoriginal som sedan skickades direkt till 
tryckeriet.
 Det är skillnad på hur man använder datorn som hjälpmedel och vilka program eller tjänster som blir 
en del av processen. Ett av företagen skötte vissa kommunikativa led via datorn för olika områden, men då 
via mail istället där filer och kommentarer hanterades.
 Eftersom grafisk design idag innebär att skapa en design digitalt, använder sig samtliga företag av 
datorn som hjälpmedel, men på olika sätt. Används ingen portal bidrar den ändå till att rätt personer 
kontaktas direkt och idéer kan diskuteras via bifogade filer, även om det kan ta längre tid. Istället för 
att använda mail håller de olika aktörerna i företagens processer möten för att diskutera och se på 
designförslag.

7.6 Tryckteknisk kunskap – en nödvändighet
När man arbetar med förpackningsutveckling är det en huvudsak om man har trycktekniska kunskaper. 
Teorin säger att denna typ av kunskap måste finnas redan vid projektstart för att kunna förutse 
processens olika moment. På de olika företagen varierar yrkesrollerna på de personer som besitter denna 
typ av kunskap. I de flesta fall finns den hos reprohuset eller tryckerierna, men att stöta på problem så 
sent i processen kan vara kostsamt. På två av de studerade företagen finns den kunskapen garanterat i det 
kreativa teamet, medan man på övriga företag resonerar att man tar för givet att de som antar uppdraget 
och arbetar inom en kreativ miljö är kunniga inom tryckteknik. I de fall då  man är osäker på om ett 
projekt är tekniskt genomförbart, kontaktar man tryckerierna innan.
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8. aNaLYS

8.1 Förpackningen har en betydelsefull roll
Som varumärkesägare med en verksamhet för konsumentvaror bör man vara mån om att utveckla sina 
processer för sin produkt. Främst på grund av att produkten är huvudrollen för företagets verksamhet 
då försäljningen genererar pengar. Fokus bör samtidigt ligga på kvalitet och effektivitet för att skapa 
möjligheterna till att generera mer pengar snabbare.
 Tre av fyra tillfrågade respondenter ansåg förpackningen vara företagets främsta marknadskanal, 
vilket belyser vilken betydelse och viktig roll den representerar. Med tanke på det borde processen för 
förpackningsutveckling prioriteras och samtidigt kvalitetsäkras. Redan så tidigt i processen som när 
briefen skrivs kan en kvalitetsnivå avgöras enbart genom den information som bifogas.

8.2 utnyttja datorn som hjälpmedel
Det går inte att komma undan det faktum att datorn idag har en huvudroll i vårt samhälle, främst vad 
gäller kommunikation. I den grafiska processen där det är många aktörer involverade och det samtidigt 
handlar om att hantera digitala filer är man beroende av datorn. Både som ett kreativt verktyg och som 
hjälpmedel för kommunikation.
 Den här studien lyfter bland annat fram hur många aktörer som kontaktar varandra fram och tillbaka 
hela vägen genom processen. Många företag väljer att föra konversationer via mail, vilket kan leda till 
en stor mängd mail i ett otal konversationstrådar. Mail ger visserligen möjligheten att få kontakt med 
rätt person direkt, men många gånger kan flera personer behöva ta del av samma information och 
samtidigt behöva respondera från var sitt håll. Strukturen i mailbrevlådan blir snabbt kaotisk och relevant 
information riskerar att försvinna. Att använda mail är därför ingen optimal lösning på effektivisering.

8.3 onlineverktyg skapar en effektiv samlingspunkt
Teorin lyfter fram fördelen med användandet av ett onlineverktyg där all typ av kommunikation kan 
hanteras, både via skrift och bildhantering mellan alla involverade aktörer. Det bidrar inte bara till en 
mer tydlig struktur av alla kommunikativa led, utan även till att alla har möjlighet att ta del av relevant 
information samtidigt. Genom möjligheter att spara olika versioner kan man som företag alltid vara säker 
på vilken som är den senaste förpackningen. Äger man ett stort sortiment, kan det vara svårt att hålla reda 
på alla designer. Ett onlineverktyg bör även ha funktionen där bild och kommentarer visas samtidigt så det 
skapas en tydlighet i vad som hanteras i kommentarerna. Som förpackningsutvecklare till sina produkter 
innebär användandet av en programvara både vinst i tid och pengar bara genom effektivisering av dessa 
typer av kommunikativa vägar.
 Briefen lyfts fram som en huvudroll i den här typen av process och vikten ligger i att skaffa kunskap hur 
den formuleras för att förmedla ett uppdrag så utförligt som möjligt. Genom att produktägande företag lär 
sig utforma korrekta briefer minskar riskerna för att fel uppstår senare i processen och tiden för lansering 
av en produkt förkortas. Vid användande av ett onlineverktyg kan briefens innehåll läggas in direkt och 
på så vis skapas en tillgänglighet av informationen till att berörda parter, utan att det krävs ett större 
administrativt jobb. Även om en brief beskriver ett uppdrag kan informationen exempelvis intressera den 
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person som köper in materialet till förpackningen, då briefen bör innehålla tekniska aspekter berörande 
det området.

Så sent som i efterbehandlingen då tryckningen är genomförd, kan stora problem uppkomma då olika 
typer av behandling ställer olika krav på materialvalet av förpackningen. Genom att ett företag förbättrar 
sin kunskap om hela den aktuella processen minskar riskerna att kostsamma fel uppstår så sent som i de 
sista stegen i processen. Även för den här typen av riskområde har briefen en stor betydelse. 
De intervjuade företagen framhäver till viss mån att de genomför en typ av research för vilket material 
som ska användas för aktuell produktion. Denna typ av research får inte underskattas eller lågprioriteras, 
då researchen bidrar till att skapa en mer genomförlig brief och i sin tur förhindrar risken att stora fel 
uppkommer senare i processen. 

Sammanfattningsvis är ett stort avgörande steg mot en effektiv utvecklingsprocess att de 
varumärkesägande företagen lär sig att författa en brief på korrekt sätt och att satsa på att börja använda 
ett onlineverktyg. Det är de kommunikativa leden som förlänger en process avsevärt och ett onlineverktyg 
ses som en stor avgörande lösning på detta problemet.
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9. diSKuSSioN &
tiLLäMpNiNGar 
av reSuLtatet

Att ta reda på vilka teoretiska processer som finns för dagens förpackningsutveckling, är svårare än man 
tror trots dagens industriella samhälle. I början av den här studien visade det sig ganska snart att det 
fanns en djungel av svenska och engelska begrepp som tillsammans inte skapade en logisk struktur för en 
process. Det var oväntat att inte finna konkret information inom denna typ av kategori med tanke på den 
roll förpackningen har idag som stark kommunikationskanal

Det här examensarbetet har sökt svar på hur olika oberoende företag arbetar för att utveckla 
förpackningar till sina produkter. Genom att ta del av deras processer och den teori som behandlar 
samma ämnesområde har en förståelse skapats över vilka moment som ska utvecklas eller förändras. Ett 
utomstående företag som tar del av detta resultat kan i sin tur ställa sin process mot presenterad teori 
eller individuella processer, för att se hur deras egen verksamhet ser ut i jämförelse med dessa. Även om 
denna studie behandlar en grafisk process, behöver inte resultatet endast vara aktuellt för den typen av 
verksamhet. Lösningen att använda ett onlineverktyg kan interageras inom vilken process som helst, då 
det finns möjligheter att anpassa innehållet utefter behov. 

Som resultatet visar blir inte briefen korrekt författad och innehåller inte det djup av information den 
egentligen borde. Den här studien hjälper läsaren att förstå både betydelsen av briefen och vilka delar den 
ska innehålla för att skapa möjligheter att nå ett bättre resultat.
 Studien visar att även om en process är individuell för olika företag, finns det stora grundläggande 
likheter. Som ny företagare kan uppsatsen fungera som en vägledning av vilka viktiga delar man bör ta i 
bejakande då man startar eller utvecklar sin verksamhet.

Som tidigare nämnts har förpackningen många olika dimensioner som påverkas av ett flertal olika 
typer av processer, exempelvis den logistiska. Studien kan därför utvecklas till att se på effektivisering i 
förpackningsutveckling på flera olika plan och inte endast den som berör den grafiska delen.
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bilaga 1

INTERVJU

Företag X

Maria Holmquist, produktchef 
onsdag 5 maj 2010 kl 9-10 

Var startar idén för en förpackningsdekor?

När Företag X exempelvis tog fram en ny produkt år 2008 behövdes en ny förpackningsdesign. Eftersom 
produktchefen för den här produkten är begränsad till aluminiumtuben som förpackningsformat, 
använder de sig inte av en jättestor process för att ta fram en ny design. Det är företaget som 
tar fram produkten själva, men vänder sig sedan till en reklambyrå för hjälp av utformningen av 
förpackningsdesignen. Det man börjar med är att skriva en brief.

Vad innehåller en brief?

Den brief Företag X skriver till en designbyrå beskriver bakgrunden till varför man valt att ta fram 
den aktuella produkten och vad som över lag är avsikten med produkten. Eftersom produkten ska 
ha direktkontakt med kunden vill man förmedla så mycket detaljerad information som möjligt till 
designbyrån. Man beskriver vad som gör produkten unik i jämförelse med konkurrenternas liknande 
produkter, var den kommer att ligga i prisklass, hur den ska upplevas och så vidare. Briefen talar samtidigt 
om för byrån vilka färger som ska användas på förpackningar för en specifik produkt, vilken tryckmetod 
som ska användas och vilket material förpackningen består av.

Vilka personer är det som skriver briefen?

På Företag X är det produktchefen som skriver briefen till en designbyrå. Detta gäller för alla mindre 
projekt och i de fall projekten är lite större tittar även marknadschefen på briefen för att godkänna. 
Produktchefen och marknadschefen arbetar väldigt nära varandra vilket bidrar till att marknadschefen har 
sett det mesta materialet som går iväg till en designbyrå. Genom att stämma av med marknadschefen är 
man överens från början och slipper riskera att ärendet behöver ta några extrasvängar om något problem 
skulle uppstå. 

Vad händer efter att briefen skickats iväg?

När designbyrån har fått briefen skriver man offerter och diskuterar prisförslag och så vidare. Sedan sätter 
de igång med sitt arbete på egen hand för att sedan komma tillbaka till Företag X några veckor senare 
där ett möte hålls och designbyrån presenterar ca tre olika designförslag. Företag X brukar inte ge någon 
direkt respons på förslagen redan på mötet, utan låter istället allt sjunka in och samtidigt kontrollera 
hur förslagen stämmer överens med innehållet i briefen. När man väl har bestämt sig för ett av de 
presenterade designförslagen ges feedback till designbyrån för eventuella korrigeringar och ändringar för 
den utvalda designen. Mellan produktchefen och byrån sker en kommunikation fram och tillbaka genom 
ganska informella korrektursvängar. 
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Hur kommunicerar ni med de olika aktörerna i processen?

När produktchefen och byrån kommunicerar med varandra för att hantera designförslag och korrektur 
använder man sig av mail där PDF-filer skickas och med hjälp av programmet Adobe Acrobat skrivs 
kommentarer i dokumenten. Kommentarerna blir mer och mer detaljerade ju längre in i arbetet 
designbyrån kommer och ju närmre man är slutresultatet. Efter tillräckligt många svängar fram och 
tillbaka och då produktchefen är nöjd slutgodkänns designbyråns arbete. 

Vad händer med designförslaget efter att det slutgodkänts? 

På Företag X använder man sig av en extern portal som kallas Mediaköket [www.mediakoket.se]. Det 
är ett företag som sitter i Helsingborg som arbetar med att erbjuder företag grafiska tjänster i de olika 
delmomenten i produktionskedjan. Alla byråer som Företag X arbetar med måste vara med i Mediakökets 
portal och får därmed direktkontakt i den processen. Företag X arbetar ofta med samma designbyråer och 
dessa har valt att använda sig av portalen. Det designförslag som har blivit slutgodkänt av produktchefen 
läggs sedan in i Mediaköket.

En del produktchefer på Företag X väljer att kommunicera med designbyrån via portalen redan på ett 
tidigt stadium när de gör korrektur och finjusterar designförslaget. Hur man väljer att arbeta beror på vad 
produktchefen själv anser vara smidigast.
När det slutgiltiga designförslaget är inlagt i portalen så tar Mediaköket över för att arbeta fram ett 
artwork, en visuell representation och ett tryckfilsformat. Det är deras ansvarsområde att ta hand om 
dessa delar.

Hur väljer ni ut designbyrå att samarbeta med?

Företag X ägs av den norska koncernen Orkla. De är även ägare av det svenska företaget Göteborgs Kex, 
Procordia, Jotum färg och betydligt fler företag i Norge. Företag X hade tidigare ett långt samarbete 
med designbyrån Landor, men när de skulle byta utnyttjade de byråer andra företag inom Orkla redan 
samarbetat med. Att finna en byrå som arbetar med snabbrörliga konsumentvaror är ibland svårt då det 
representerar en liten nisch. Det är därför svårt att finna bra samarbetspartners. Orkla gör ibland vissa 
centrala upphandlingar, men dessa har ännu inte innefattat designbyråer.

Ska man göra ett större projekt kan Företag X använda sig av pitcher där man går ut med uppdraget till 
designbyråerna som får konkurrera om uppdraget genom att pitcha idéer, presentera sitt koncept, för 
aktuell produkt. Den byrå som lyckas vinna pitchen blir de som Företag X väljer att gå vidare med och 
börjar arbeta med. Företaget strävar efter att skapa mer långsiktiga samarbeten med byråerna, samtidigt 
anser man det vara nyttigt att byta efter några år för att ge utrymme till ny inspiration och nya idéer.

Ställer ni några trycktekniska krav på designbyrån?

Företag X tar mer för givet att en designbyrå ska vara kunniga inom tryckteknik, mer än att sätta det som 
ett uttalat krav. I sökandet efter en byrå ser man mer på vilka idéer de har för att angripa problemet i att 
skapa en förpackningsdesign som kan gälla för ett helt sortiment och inte bara på en enskild produkt. Man 
vill se tecken på ett helhetstänk och visa en tydlig segmentering. Med tanke på dessa faktorer är det viktigt 
för Företag X att skapa lite mer långvariga relationer med utvald byrå, annars riskerar det utvecklas ett 
koncept endast för en produkt i sortimentet.
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 Vad är anledningen till att ni använder Mediaköket?

Företag X har bara använts sig av Mediaköket i ca ett år nu. Portalen hjälper företaget att ha kontroll över 
sina egna designer för förpackningarna. Företag X äger alla designer och lägger in dem i Mediaköket för att 
ha allt samlat på ett ställe. Utan användning av portalen var det tidigare lätt att olika designförslag endast 
fanns ute hos de olika tryckerierna, vilket ledde till problem då man ville göra ändringar. Då var man inte 
säker på vilken design som var den nyaste och senast ändrade. I mediaköket finns möjligheten att ladda 
upp och samla alla designfiler för att enkelt se vilken som är den senaste versionen och vilka ändringar 
som gjorts.
Man kan samtidigt ta del av de kommentarer som dokumenterats för de olika filerna, eller om exempelvis 
en ingredienslista ska ändras så kan det ske direkt i portalen. Företag X’s designbriefer går inte igenom 
portalen, men Mediakökets dröm är att alla delar för hela processen ska göra det. En produktchef kan anse 
det vara onödigt då det är bra att det sker en dialog med designbyrån inför projektstarter. Det är då man 
tillsammans skapar en dialog och samarbetsrelation. Då är det bättre att utnyttja portalen i ett senare 
skede i processen. 

Inne i portalen finns ett klassningssystem av alla Företag X´s leverantörer, både designbyråer och 
tryckerier. Dessa delas in i kategorierna A- och B-leverantörer. Ett exempel på dessa B-leverantörer kan 
exempelvis vara tubtryckerierna. Anledningen till deras klassning beror på att de arbetar med aluminium 
som är ett speciellt material att hantera. Vad som skiljer en A-leverantör från en B-leverantör är att 
Företag X måste vara med vid första tryckning för den sistnämnda. Särskilt när man arbetar med ett stort 
projekt. Detta behövs inte för en A-leverantör då Mediaköket själva kan generera fram ett provtryck som 
är exakt inställt enligt tryckarens utrustning. De erhåller sedan detta provtryck från Mediaköket för att 
godkänna dem för tryckning. Det skickas sedan iväg via portalen till tryckerierna och produceras utan att 
Företag X behöver vara med. Eftersom man arbetar med aluminumtuber och B-leverantörer för aktuell 
produkt går det inte riktigt så smidigt. Efter att man godkänt Mediakökets artwork och det skickats till 
tryckeriet, ska man sedan även godkänna en fil från tryckeriet. Senare är man med vid tryckstart av en ny 
förpackningsdekor då det inte går att göra provtryck i denna typ av maskiner. 

Mediaköket gör hela tryckfilen för Företag X då de själva inte har någon inhousebyrå eller liknande. Allt 
tekniskt i deras designer sköts direkt av Mediaköket om det är mindre projekt, är det större projekt går 
det först genom en designbyrå. 

Hur många A- och B-leverantörer har ni idag?

Eftersom det är ett ganska nytt system för Företag X att arbeta med Mediaköket så är troligtvis de 
flesta B-leverantörer idag. Den tillfrågade produktchefen tror dock att det är betydligt lättare för dem 
som trycker etiketter och papp, att bli A-leverantörer. Eftersom Företag X själva valt att använda sig av 
Mediaköket ställer de krav på sina leverantörer att också använda sig av det. 

Har ni många olika språk på er produkter och hur sker översättningen?

På Företag X sitter en exportavdelningen som hanterar de olika språken för produkterna. För aktuellt 
varumärke är det produktchefen själv som hanterar det svenska språket. På exportrådet sitter en 
ansvarig produktchef som håller i processen att kontakta de olika språkliga representanterna runt 
om. Den personen har samtidigt kontakt med Mediaköket och lägger in de olika språken vart efter 
att representanterna skickat sina översättningar. Språköversättningarna är en del i det artwork som 
Mediaköket producerar för Företag X. 
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Vem har den trycktekniska kunskapen?

Mediaköket och tryckerierna har ett väldigt tätt samarbete så när det gäller tryck på förpackningar av 
kartong eller liknande, ligger all tryckteknisk kunskap hos Mediaköket som gör inställningar i tryckfilerna 
utan att involvera tryckerierna alls. Deras hjälp behövs inte då man tidigare tagit del av tryckeriets 
inställningar och har god kunskap i vilka förutsättningar de olika tryckerierna har. Mediaköket kan därför 
leverera en färdig tryckfil direkt till tryckeriet.

Vem ansvarar för om det blir tryckfel?

När Företag X lägger upp sina filer i Mediaköket finns möjligheten att själv kryssa i vem som har ansvar för 
filen, vilket är produktchefen. Sedan slutgodkänner man som produktchef alltid det artwork Mediaköket 
skapat innan det görs om till en tryckfil hos tryckeriet. Även tryckfilen godkänns av produktchefen då den 
måste kontrolleras så färger och så vidare stämmer. För tryck på aluminium är som sagt produktchefen 
alltid med vid första tryckningen, så vid eventuella fel korrigerar man dem direkt på plats. När de gäller de 
produktchefer på Företag X som arbetar med förpackningar som ska ha etiketter eller liknande, fungerar 
det lite annorlunda. De erhåller ett fysiskt provtryck som de ska godkänna och som sedan fungerar som 
referens för hur slutprodukten ska se ut. Om det sedan visar sig vara en differens mellan provtrycket och 
de etiketter som produceras får tryckeriet ansvara för att det blir rätt och följer referensen. 

Det finns dock undantag då produktchefen inte är med på tryckningen för aluminuimtuber, och det är när 
man väljer att köra en kampanj direkt på tuben genom att endast lägga till en ny text. Då är det inte hela 
designen som ändras, utan endast ett element som läggs till med tidigare bestämda färger.

Skapar aluminium som material, begränsningar för förpackningens dekor?

För denna produkten har Företag X definierat sex stycken färger att arbeta med i förpackningsdekoren. 
Den färgskalan är utvald för att fungera bäst på aluminium, vilket är ramar tubtryckeriet satt från början. 
Dessa färger ställs in i Mediaköket och är en del av den information inköparna lägger in i portalen. 
Eftersom den här produkten alltid har aluminiumtuben som förpackning, använder samma färgskala varje 
gång och Företag X använder sig av samma leverantörer varje gång, är alla väldigt bekanta med processen 
för produkten. Även om dessa sex färger är definierade kan man ändå med hjälp av blandningar skapa 
otaliga nya färger. Detta har bidragit till att man på Företag X lyckats göra dekoren på förpackningen mer 
levande i det visuella uttrycket. Ju fler färger man kan använda sig av, ju fler möjligheter skapas för att 
utveckla dekoren. Samtidigt finns det begränsningar tack vare materialet och trycktekniken, det kan man 
inte komma ifrån.
 
Vad har ni för guidelines för en produkt?

Den här produkten har en väldigt styrd och detaljerad guidline som beskriver allt ifrån hur varumärket får 
hanteras, till vilka färger som ska användas och så vidare. Just för den här förpackningsdesigen finns en 
specificerad reflexblå, en gul ton och så vidare. Det är jätteviktigt att inte en nyans får vara fel på färgerna. 
Toleransnivån är inte alls stor. När en designbyrå ska utforma en ny design för aktuell produkt får man ta 
del av denna guideline. Det är nödvändigt för att de ska kunna göra jobben. Ofta sker det inte heller några 
radikala designförändringar. För just den här produkten har manéret i stort sett alltid sett ut som det 
gör idag. Det finns inte så mycket rum över för kreativiteten där. Det kan vara något som är speciellt för 
produkten, i jämförelse med många andra.
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Använder ni er av flera olika tryckerier?

För detta varumärket använder Företag X två olika tubleverantörer som samtidigt är tryckerier. Både 
tillverkningen av tuben och tryckningen sker på samma ställe. Den ena leverantören är svenska Techtubes 
i Hjo och den andra heter Printab i Finland. Dessa tryckerier producerar dessa produkter på avrop 
från huvudkontoret i Kungshamn. Ingen order läggs ut, utan produktionen går utav automatik. När 
produktionen i Kungshamn börjar få slut på tuber, är Techtubes medvetna om det. De arbetar väldigt 
synkroniserat tillsammans. Om eventuell färgdiff uppstår på produkterna reklameras det direkt. Där finns 
ingen toleransnivå, men det händer i stort sett aldrig att det blir fel. 

Använder ni er av några referensprodukter vid tryckning?

Som produktchef är man som sagt alltid med vid tryckstart och trycker då fram sex olika tuber som klipps 
sönder och blir platta referenser. Dessa referenser skriver produktchefen på för att godkänna att det är 
så resultatet ska se ut för varje vidare tryckt enhet i produktionen. Skulle det efter ett tag ske en avvikelse 
från dessa referenser kan tryckeriet gå tillbaka till dessa prov. Anledningen till att man gör sex olika 
referenser är för att det i tryck alltid skiljer sig lite för varje enskild produkt. Att använda sig av sex stycken 
olika tryckta enheter visar på ett spann som är acceptabelt även om ljusheten i färgerna skiljer sig eller 
liknande. 

Om det lyckas uppstå ett stort fel som bidrar till att produktionstiden förlängs, hur förhåller ni er 

då till problemet?

Under de fyra åren som den nuvarande produktchefen har arbetat med produkten, har det inte skett några 
större missar med trycket att man känner behov att stoppa produktionen. Diskussioner har uppstått i ett 
fåtal fall där man tvingats vara vaksam över någonting lite extra. Skulle det uppstå större problem skulle 
Företag X kräva att tryckeriet på deras egen bekostnad justerar problemet. Samtidigt blir detta en tuff 
dialog då aluminium kostar mycket att framställa. 

Hur ser ni på förpackningen som marknadsföringskanal?

På Företag X anser man att förpackningen är ett jätteviktigt medel för marknadsföringen, framför allt efter 
att det har blivit svårare att få plats för kampanjer i butiker. Som en lösning på detta problem har Företag 
X därför börjat trycka sina kampanjer direkt på tuben istället. Detta för att deras säljare ska slippa gå ut i 
butiken och hänga upp skyltar och så vidare. Butikernas regler begränsar skyltningen grovt, men de kan 
inte förhindra hur man designar förpackningen på sin produkt och använder sig av en kampanj där. Genom 
att använda sig av denna metod har Företag X samtidigt ökat spridningen av sina kampanjer, istället för att 
låta sina tjugo säljare täcka det område de kan med skyltar. Företaget använder sig även av Internet och 
SMS vid kampanjer för att försöka få det att rulla på så mycket som möjligt av sig självt.

Är det inte en stor kostnad att göra om förpackningen för en kampanj?

Att lägga till kampanjerna på sin produktdesign är en mycket kostnadseffektiv metod för Företag X att nå 
en bred marknad. Det kan endast handla om något tiotal tusen. En betydligt mindre kostnad än att trycka 
upp skyltar för butiker. Kampanjer via förpackningarna är både prisvärt och ger bättre distribution. 
När företaget väljer att göra sådana här typer av kampanjer tar de hjälp av designbyrån SRC i Helsingborg, 
som är en mer taktiskt designbyrå. De arbetar ofta ut hela kampanjidén. skapar exempelvis en pratbubbla 
eller annat enkelt element som läggs in i förpackningsdekoren, som sedan läggs in i Mediaköket. 
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Är det tack vare Mediaköket ni enkelt kan genomföra dessa typer av kampanjer?

Egentligen är inte det inte samarbetet med dem som skapat dessa möjligheter, då Företag X använde sig av 
samma metoder innan de knöt samarbete med Mediaköket. Systerföretaget Procordia, som också ägs av 
Orkla, hade en inhousbyrå som Företag X använde sig av innan 
Mediaköket. Där köpte de in sig då enklare ändringar eller tillägg skulle göras i förpackningsdesignen. Det 
var en ganska enkel ändring att utföra redan då.
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bilaga 2

INTERVJU 

Företag Y

Gordana Ullén, ateljéchef & projektledare
tisdag 4 maj 2010 kl 11-12 

Vad är det som driver idén till att skapa en ny förpackning?

På Företag Y är de för tillfället mitt inne i en stor förändring av förpackningarna där de går ifrån att 
ha individualiserade förpackningar, till uniforma förpackningar. Anledningen till att skapa en ny 
förpackning på Företag Y är oftast på grund av att man ska lansera en ny produkt, att det är en nyhet 
som ska lyftas fram. I annat fall är orsaken att omvärldens eller marknadens förändringar ställt nya krav 
på förpackningen och därför måste den förändras. Processerna för de båda fallen är de samma, men 
beslutsfattarna eller uppdragsgivarna kan dock vara olika beroende på om det handlar om en ny lansering 
eller endast en förändring av en förpackning.  

Vilken grupp aktörer är det som driver idén om hur förpackningen ska se ut?

På Företag Y består denna grupp av uppdragsgivaren, vilken inom detta företag representeras av 
produktchefen. Denna person skriver en brief som skickas till den interna reklamateljén där en kreativ 
grupp jobbar på förslag som ska möta briefen. Den kreativa gruppen består av en Art Director och en 
Copywriter som tillsammans arbetar fram idéer i många steg där de har avstämningar med produktchefen. 
Uppdragsgivaren är inte med i den kreativa processen mer än som en avstämningspart. På Företag Ys 
ateljé vill man inte att den personen ska vara med på grund av att produktchefen oftast har för mycket 
begränsningar med sig in i processen från början. Dessa begränsningar är bra att få ta del av senare efter 
det kreativa arbetet, men att ha dem i början förhindrar nya idéer att träda fram till nya lösningar. Startar 
man med för mycket begränsningar blir inte arbetet kreativt. På Företag Y har det istället många gånger 
visat sig att när man väl fått se något inspirerande och intressant, bestämmer man sig plötsligt för att de 
begränsningar som tidigare gällde ska tas bort. Ett exempel på begränsningar kan vara ekonomiska. 

Vad innehåller briefen?

På Företag Y lyfter man fram en måldefinition för produkten i briefen. Den talar om vad man med 
produkten har som mål att uppfylla på marknaden. Man beskriver samtidigt vad som gör produkten unik, 
vilka som är de närmaste konkurrenterna, konsumtionstillfället, en tidsplan och vad förpackningen ska 
uppnå visuellt och emotionellt.

Innehåller briefen några trycktekniska specifikationer?

På Företag Y har de en väldigt enhetlig produktportfölj, vilket gör att specifikationerna nästan alltid 
är de samma. 95% av deras produkter förpackas i plastpåsar av propylen eller polyeten, vilket 
designutvecklarna vet på förhand. Trycktekniken mellan dessa två material skiljer sig inte åt, utan man 
vet även från början att de trycks i tiofärgs tryck och att det inte finns några övriga begränsningar som 
tillkommer utöver detta.
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Gör materialvalet att man specifikt behöver tänka på färgåtergivningen i tryck när man utformar 

en ny förpackningsdekor?

Det är inget man tänker speciellt på och inget som står specifikt i briefen heller. På Företag Y ser man det 
som att ateljén ansvar att se till att det man presenterar faktiskt går att använda.

Vad händer efter att ni arbetat fram idéer utifrån briefens specifikationer?

Efter alla avstämningar på vägen och när man väl är överens med uppdragsgivaren att det finns ett 
bra förslag är nästa steg att presentera förpackningsdekoren för marknadschefen. På ateljén arbetar 
man inte endast med färg och form, utan även med texten som den interna Copywritern har utvecklat. 
Marknadschefen jämför sedan förslaget med vad som står i briefen för att kontrollera om man uppnått 
målet, både i helhet och som design betraktat genom färg, text och bildval. Med andra ord hur den nya 
dekoren kommunicerar. Marknadschefen är inte med i processen innan detta steg, utan då är det endast 
produktchefen.

 Använder ni er av flera olika tryckerier?

På Företag Y har man två externa tryckerier när man arbetar med förpackningar, men ett och samma 
externa repro.

Fokuserar ni mycket på material och tryckteknik vid utveckling av en ny förpackningsdekor?

I ateljén fokuserar man på materialet hela tiden, eftersom man vill utmana det då det med sina egenskaper 
är svårt att trycka på. Samtidigt vill Företag Y utmana sina tryckerier då plastens förmåga att bli en 
förpackning är begränsad. Ett exempel på en begränsning är där plasten svetsas ihop i kanterna eftersom 
det är viktigt att dekoren möts korrekt där. Det finns stora utrymmen för misspass, vilket är anledningen 
till att man valt att använda sig av böjliga, organiska former i dekoren för att motverka att man lägger 
märke till misspassen lika lätt. Att använda svängningar i dekoren underlättar att uppnå ett bättre resultat. 
Vad gäller färgåtergivning utmanar man materialet mycket på Företag Y. Innan använde man sig av 
sexfärgsmaskiner, men har idag gått över till tiofärgsmaskiner för att få så bra färgåtergivning som möjligt. 
Det är något som är riktigt svårt på den typ av plast förpackningarna består av. En önskan är att hela 
tiden ha två lager vit färg under all dekor, för en så korrekt färgåtergivning som möjligt på plasten. Dock 
leder detta till att vissa ställen får fyra eller fem lager färg, vilket hindrar färgen från att fästa på plasten. 
Även om tiofärgstryck används, har man därför inte möjlighet att använda mer än fyra färger eftersom 
materialet förhindrar att färgen fäster vid ett större antal än det.

Hur går ni till väga då ni utforskar gränserna för ett material?

På Företag Y har man en tidsbegränsad förpackningsutveckling, vilket gör att man aldrig hinner göra 
undersökningar innan man fattar skarpa beslut. Det innebär att varje ny förpackningsdekor man skapar, 
blir ett skarpt provtryck. Blir inte resultatet som man önskat sig, justerar man detta till nästa skarpa 
provtryck och så vidare.
Förr i tiden hade man mycket större utrymme inom livsmedelsbranschen att lägga ner mer tid på att 
utveckla en förpackningsdesign. Med hjälp av marknadsundersökningar tog man fram produkter där 
förpackningarna utvecklades genom att testa olika tryckmetoder, maskiner, leverantörer och så vidare. 
Den tiden finns inte idag. På Företag Y tar det 5-6 månader från att idén föds till att produkten finns ute på 
marknaden, varav tre månader är ledtid där produkten ska godkännas inom svensk handel. 
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Vad är nästa steg i processen efter att marknadschefen godkänt förslaget?

När förslaget är godkänt håller man ett styrgruppsmöte på Företag Y där förpackningsdekoren 
presenteras. De aktörer som är med på styrgruppsmötet är VD, ägare, projektledaren för ateljén, 
produktchef och marknadschef. På företaget har man dessa möten ca var sjätte vecka och behandlar fler 
olika aktuella ämnen, där dekoren är en av punkterna. Om det är en ny produkt som ska lanseras har det 
ämnet ofta redan varit uppe i tidigare styrgruppsmöte som produktidé med receptförslag, smakförslag 
och innehåll. Det innebär att när man nu utvecklat en förpackningsdekor så är alla medvetna om vilken 
produkt som ska finnas inuti. Att presentera förpackningen innebär att man är inne på slutfasen och 
de sista stegen för den färdiga produkten. Därför tar produktchefen med sig en produktkalkyl och 
lanseringsplan på detta sista möte, samt redovisar hur produkten stämmer överens med innehållet i 
briefen, hur den ska positioneras och så vidare. Företag Y är ett privatägt bolag så för att produkten ska 
släppas för lansering måste den godkännas av VD och av ägare som sitter med i styrgruppsmötet. 

Har ni några guidelines när ni utvecklar en ny förpackningsdesign?

I och med att Företag Y är mitt inne i att ändra sina förpackningsdesigner från individuella till mer 
uniforma utseenden, så har deras guidelines precis ändrats och blivit godkända. De har skapat ett nytt 
manér och har ett nytt ”tone och voice”, vad förpackningen ska kommunicera. Från och med nu kommer 
de att arbeta med en mycket stramare dekor för alla produkter. Ledstjärnan är att deras förpackningar ska 
visa så mycket produkt som möjligt, vilket för Företag Y är bröd. Det nya utseendet kommer att innebära 
att alla dekorer kommer finnas samlade på ett och samma dekorband, vilket innebär att alla förpackningar 
kommer designas med något som ser ut som en gördel. Bilderna ska vara tilltalande och tillsammans med 
texten ska de, så gott det går, förmedla produktens innehåll då man vill lyfta fram vad som är unikt med 
brödet.  
I deras guidline ingår samtidigt bestämmelser om hur logotypen ska placeras i förpackningsdekoren. 
Företag Ys logotyp är röd och ska alltid ligga mot en väldigt ljus bakgrund. Den ska samtidigt alltid placeras 
på brödets högsta punkt för att synas när produkten placeras i butiken. 

Vilka aktörer arbetar med att ta fram ett nytt manér?

På Företag Y är det VD och ägare som har sett på ett behov – att visa mycket av produkten, placeringen 
av logotypen och att lyfta fram produktens unika delar. Ateljén har därför tagit emot ett mycket tydligt 
uppdrag från dessa personer som de ska lösa. Tidigare har inte Företag Ys bröd haft ett uniformt uttryck, 
utan istället haft sitt eget uttryck där brödnamnet fungerat som varumärket. Detta innebar att alla olika 
bröd kommunicerade olika saker. Det har därför tidigare varit svårt att peka ut ett specifikt manér för 
Företag Y. Som ägare valde man att använda den typen av strategi förr, ungefär som företaget Craft gör, där 
varje produkt är sitt eget varumärke och har sin egen grafiska profil eller brand key. Detta innebar tillslut 
ett problem för Företag Y då företaget inte kan bära så många olika varumärken. Det är en ekonomisk 
fråga att finansiera ca 30 olika varumärken som det handlade om. Istället riskerade varumärket Företag Y 
att tryckas undan då brödnamnen lyftes fram istället. Därför gjorde man valet att ändra manér, för att åter 
lyfta fram Företag Y som företag och lägga alla marknadsföringspengar på detta. Det är både strategiskt 
och ekonomiskt. 

Hur fungerar det när ni gör provtryck för den godkända designen?

De som arbetar på ateljén på Företag Y följer med på de allra viktigaste provtrycken. Eftersom det nya 
manéret precis börjat användas är alla provtryck viktiga idag. Annars räknar man att de produkter som 
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har högst volympotential och som är mest ekonomiskt betydelsefulla för Företag Y, är de som räknas till de 
viktigaste provtrycken. Det kan även vara de förpackningar som har en lite mer avancerad dekor och som 
ställer högre krav på tryckeriet. 

Företag Y gör i samordning med reprohuset, sina förpackningsoriginal hos sig. Reprot bidrar med mycket 
råd och stöd kring de problem som kan uppstå. Man kan kalla dem de tekniska specialisterna och är de 
som ska skapa klichén, tryckplattan, till tryckeriet. Det är därför bra om Företag Y och repro är överens 
om i vilken ordning färgerna på förpackningen ska sitta plus att man på grund av bilderna måste gå in 
i fyrfärgstryck. Tidigare har Företag Y endast använt sig av bilder som byggt upp av platta PMS-färger, 
men det nya manéret innebär att använda sig av fotografiska bilder vilket komplicerar trycket för hela 
förpackningen. Fyrfärgstrycket bidrar till att det händer något med en annan färg på förpackningen. 
Fokuserar man då för mycket på att fotot ska bli så bra som möjligt, kan det istället hända att färgen på 
logotypen blir fel och så vidare. Om man på tryckeriet skruvar inställningarna för en färg, påverkar det alla 
delar i dekoren på hela valsen med den kulören.

Har ni någon referens som talar om för tryckeriet vad som är acceptabelt eller inte i 

färgåtergivning?

På grund av Företag Ys nya manér som precis börjat gälla, finns inte några referenser förrän några 
förpackningsdekorer gått igenom och skapat ett underlag för tryckeriet. Det som finns för tillfället är 
istället en form av prioriteringsordning eftersom fyrfärgstrycket komplicerar processen lite. På Företag 
Y har man därför satt upp delar som man minst kan kompromissa med. I deras fall är det logotypen, som 
alltid måste stämma exakt. 

Hur ser era guidlines ut?

Eftersom man på Företag Y arbetar med fyrfärgstryck och plastpåsar för sina förpackningar, som är ett 
levande material, blir det första och sista trycket på en sats aldrig likadana. Vad man har gjort är därför att 
ta ut lappar ur PMS-kartorna som sätts på originalet. När originalet skickas iväg till reprohuset, som i sin 
tur skickar tillbaka ett godkänt repro, följer PMS-färgerna med i utvald prioriteringsordning. För Företag 
Y är prioriteringsordningen: 1. Logotyp 2. Signalfärgerna 3. Bilden på framsidan 4. Bilden på undersidan. 
Är till exempel PMS-färgen för logotypen med som en referens får de på tryckeriet själva med ögat avgöra 
om den stämmer. På Företag Y förväntar man sig att de kan urskilja det eftersom de ska vara experter. Om 
Företag Y använder sig av en PMS-färg förväntar de sig också att tryckeriet kan blanda en CMYK-färg som 
stämmer. På tryckeriet skiljer sig varje maskin åt, vilket innebär att om Företag Y byter färgleverantör, 
måste tryckeriet justera på nytt för de nya färgerna. Genom att skicka PMS-färgprov vet dem vad de ska 
återge. 

Vilka har den trycktekniska kunskapen?

Det har reprohuset. Tryckeriet gör i stort sett vad de blir tillsagda men kan varna för när fler färger trycks 
på varandra. Repron ifrågasätter när man vill trycka flera färger, men tryckeriet avgör om det går eller 
inte, om de vill försöka eller inte. reprohuset bidrar samtidigt med goda råd om Företag Y önskar göra 
rastreringar i sin förpackningsdesign.
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Har ni arbetat tillsammans med samma reprohus länge?

Det har inte varit meningen att Företag Y skulle göra det, men det har blivit så eftersom de har stöttat 
företaget bäst i sina projekt och haft förståelse för vad de arbetar med. De har en stor kompetens och 
yrkesskicklighet som Företag Y har fått ta del av. Från början hade företaget samarbete med två olika 
reprohus, men genom åren visade det sig att det ena reprot gav mer feedback och bidrog till större 
utveckling. Egentligen är det tryckerierna som väljer repro, men för Företag Y har det visat sig att de 
tryckerier de har valt att arbeta tillsammans med, har valt samma reprohus. Detta bidrog till att valet att 
endast använda ett reprohus föll sig mer naturligt. Det reprohus och tryckeri Företag Y använder sig av 
känner varandra sedan flera år tillbaka. 

Hur tidigt i idéprocessen kommer reprot in?

På Företag Y är det först efter att man fått förpackningsdesignen godkänd.

Vad händer om ni har en idé som inte går att genomföra?

Det har hänt att man på Företag Ys ateljé har haft en idé som inte är genomförbar, vilket varit ett tecken 
på otillräcklig kompetens eller att man utmanat utan att först diskutera. Då får man skämmas när det väl 
visar sig att det inte gick hela vägen. På Företag Y räknar man ändå att man själv ska ha så pass mycket 
tryckteknisk kunskap att den typ av misstag inte sker. De har samtidigt lärt sig att fråga reprohuset om råd 
tidigare då de saknat kompetens för att veta var gränserna går. Speciellt nu när det nya manéret utvecklats 
och en helt ny guideline skapas har reprohuset varit inblandat tidigt i processen för att se om idén går att 
genomföra över huvudtaget. 
Ett av Företag Ys tryckeri ligger uppe i Sunne, där även den grafiska skolan Broby finns. Inför utvecklingen 
av det nya manéret har man fått tillgång till skolans lilla tryckeri för att provtrycka tillsammans med 
företagets repro. Detta innebar att Företag Y lärde sig mycket om hur den nya guidelinen kunde arbetas 
fram. I detta fallet har företaget därför haft möjligheten att lägga ner 3-5 månaders tid endast på att göra 
korrigeringar i provtryck för vissa delar av förpackningsdekoren för det nya manéret. Detta har man haft 
möjlighet att göra redan i idéstadiet, innan man vågade hålla ett möte och presentera idén i styrgruppen. 
Detta gav möjligheter att garantera att idén faktiskt var tekniskt genomförbar. 

Skiljer kompetensen mycket mellan reprohuset och tryckeriet?

När man genomförde tryckintaget i Broby fanns en representant med från reprohuset eftersom Företag 
Y själva hade önskat det. Den personen skulle finnas med som professionellt stöd. Även företagets Art 
Director och inköpschef var med. Dock behövde egentligen inte reprohusets representant vara med 
egentligen, då tryckeriet själva tillförde mer kunskap än de som fanns på plats. Deras kompetenser 
är i många fall lika stora. Anledningen till att Företag Y arbetar mycket med reprot handlar om att de 
tillsammans bygger tryckoriginalet. Görs originalet på fel sätt, kan inte detta korrigeras. Tryckeriet kan 
inte tala om för företaget hur originalet ska byggas, hur färgerna ska läggas. Den typen av kompetens har 
inte de utvalda tryckerierna i det här fallet. Företag Ys tryckoriginal går alltid via reprohuset till tryckeriet. 

Hur kommunicerar ni med de olika aktörerna under processens gång?

Internt inom Företag Y som företag visas så lite som möjligt vad ateljén gör, då det varken finns kompetens, 
förståelse eller intresse. Det man gör internt är att tillverka dummies istället. Med hjälp av Canonprintrar 
skrivs förpackningsdekoren ut på dekalfilm som sedan klistras på en film. Detta gör man för att endast 
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visa på designen av förpackningen, inte materialet. Materialet går inte lika lätt att visa på, för att det kräver 
ett kostbart provtryck. Förpackningar till bröd är ett av få livsmedel där man inte har möjlighet att visa 
på materialet, samtidigt är det ingen som efterfrågar det heller. Det är endast propylen och polyeten som 
går på Företag Ys linjer i förpackningsmaskinerna. Dessa material behöver inte vara de enda ultimata 
förpackningsmaterialen för Företag Ys produkter, men det är vad som gäller då det kostar miljontals 
kronor att byta material och maskiner. Det är den mest kostbara delen att byta på företagets anläggningar.

Hur visas den slutgiltiga produkten upp på styrmötena?

Även på styrmötena visar representanter från Företag Ys ateljé upp dummys för att demonstrera den 
slutgiltiga förpackningen. Det stora problemet är att den typ av dummy blir snyggare än det färdiga 
resultatet enligt kreatörerna i ateljén. Det beror på att plastmaterialet för den verkliga förpackningen 
aldrig kan återge färgerna på samma sätt som utskriften dekal- och plastfilmen dummyn består av 
som skrivits ut i Canonprintern. En produktchef på Företag Y kan därför inte se hur slutresultatet av en 
förpackningsdesign kommer se ut till 100%, inte om han inte är beredd att betala flera tusen kronor för ett 
provtryck. 
Fördelen med att ha en egen ateljé tycker man på Företag Y är att man genom åren har vant sig vid 
denna typ av problematik när man arbetar med deras förpackningsdesign. Har man arbetat tillräckligt 
länge med denna typ av material vet man vad som blir resultatet i slutänden av det man skapat. Även 
produktcheferna på Företag Y är medveten om hur originalet kommer att diferentiera i kvalitet i 
jämförelse med dummien. Det innebär samtidigt att det är svårt med nya produktchefer på Företag Y, då 
de eventuellt inte har samma erfarenhet av det här problemet.

Hur skickas originalet iväg till reprohuset innan tryckningen?

Från Företag Ys ateljé skickar man iväg sitt tryckoriginal i form av en Adobe Illustrator-fil via reprohusets 
FTP-server, vilket är ett onlineverktyg. När reprohuset har fått originalet av Företag Y skickar de sedan 
tillbaka en PDF-fil för korrektur. När allt är klart och ser riktigt ut skickar reprot ett färgprovtryck på 
provtrycket till Företag Y. När den är godkänd skickas färgprovtrycket tillsammans med tryckorginalet till 
tryckeriet där färgprotrycket fungerar som deras referens. Det är osäkert hur reprohuset skickar iväg filen 
till tryckeriet när de är färdiga med sin del av arbetet. 

Ni har alltså inte en intern programvara som sköter kommunikationen mellan olika aktörer i 

processen?

Företag Y använder ingen programvara för hantering av filer eller kommunikation, det är istället 
reprohuset som har ett eget som företaget har möjlighet att använda sig av om de önskar. De kan få 
inloggning och lösenord tilldelat till detta onlineverktyg, men det är sällan Företag Y använder sig av det. 
Mycket på grund av att deras original från början är så väl tryckanpassade. Det finns sällan korrekturfel, 
inga delar är glömda, utan allt är 100% korrekt. Användning av ett onlineverktyg ses därför som onödigt. 

Vem ansvarar för att idén för förpackningsdesignen drivs på?

Det är produktchefen för den gällande produkten som har ansvaret för sitt eget projekt. På Företag Ys 
interna Ateljé driver chefen, som samtidigt är projektledare, på projektet och ser till att de interna mötena 
blir av och att deadlines hålls. Det är också projektledaren som ser till att man på ateljén är väl förberedda 
när produktchefen kommer på möte. Det är sedan produktchefen som driver på att projektet blir klart 
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och bokar in marknadschefen när förpackningsdesignen ska godkännas. Produktchefen ser till att alla 
underlag är korrekta inför visningen för styrgruppen.  

Vad är de drivande krafterna för att utveckla er förpackningsdesign?

Med det nya manéret är det ekonomiska krafter samt vikten att lyfta fram varumärket, som är två stora 
huvudsaker för Företag Y att utveckla sin förpackningsdesign. En annan aspekt är också marknadsläget 
och konkurrenssituationen. Som marknadsledare blir Företag Y kopierade med både sina recept och 
manér. För manéret kan det exempelvis vara användningen av de organiska former, men även hur man valt 
att namnge sina produkter.  

Hur ser ni på förpackningen som marknadsföringskanal?

På Företag Y ser man förpackningarna som den främsta markandsföringskanalen av den anledningen 
att människor köper bröd ca 3 gånger i veckan. Tre gånger vet man som varumärkesägare att 
konsumenterna går förbi bröden i hyllorna. Eftersom Företag Y samtidigt är marknadsledande och har 
36 marknadsandelar vet de att ca var tredje person köper deras produkter 3 gånger i veckan. Genom 
det faktum att konsumenterna tar hem produkten, äter upp den och sedan kommer tillbaka, ser man 
förpackningen som den främsta marknadskanalen. Även om ett företag använder sig av stortavlor, 
reklamering på kundvagnar och tv-reklam uppmärksammar konsumenten inte dessa lika frekvent som 
förpackningen. Det har Företag Y sett siffror på. 
Genom det nya manéret vill man på Företag Y uppnå en enhetlighet och att det ska se lika ut i hyllorna för 
alla bröd så att konsumenten ska kunna känna igen sig. Genom det vita gördelliknande bandet identifieras 
produkterna tillsammans med att förpackningen samtidigt visar mycket bröd och mycket logotyp. 

Bestämmer ni själva var i butiken era produkter ska placeras?

Eftersom Företag Y är marknadsledande för brödförsäljning får de ofta vara med och ha en åsikt när en 
handlare ska organisera och kategorisera hyllorna i sin butik. Detta gäller både på en central- och en 
lokal nivå, med andra ord både i Stockholm på butikernas huvudkontor, men även i den enskilda butiken. 
Handlarna brukar rådfråga med marknadsledarna, vilket gör det till en god anledning att ligga i framkant 
så man får vara med och påverka.

Hur går ni till väga nu när ni lanserar de nya förpackningarna på markanden?

Företag Y har valt att börja lansera den nya uniforma förpackningen på en grupp mindre populära bröd 
för att konsumenterna ska uppmärksamma ändringen, men samtidigt inte blir totalt förvirrade. Samtidigt 
följer man upp med TV-reklam och skyltning som talar om att förpackningarna är på väg att ändras. Hade 
man istället använt sig av strategin där man ändrar förpackningen på de mest populära brödsorterna först, 
riskerar man att inte få med sig kunderna och därför tappa stora pengar.
Eftersom Företag Y är privatägt är det en väldigt platt organisation med väldigt engagerade ägare. Detta 
medför att det inte är lönt för företaget att använda sig av långdragna processer och mycket engagemang 
på alla nivåer. Ägaren är tydlig med vad man vill och hur man vill ha det. Även om det nya manéret är satt 
nu, kommer det inte vara en lång process för Företag Y att få ut det på marknaden. För det nya utseendet 
på förpackningarna finns nu en mall för gördeln, bottenplattan och tofsen, vilket sedan anpassas beroende 
på vilken brödsort förpackningen gäller för.
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Har ni en speciell förpackningsavdelning?

På Företag Y har man ingen specifik förpackningsavdelning. Inköpschefen arbetar med materialet man 
använder till förpackningar, vilket är hårt knutet till befintliga förpackningsmaskinerna. Som sagt tidigare 
är det inget material man byter på Företag Y, det är plastpåsar som gäller. Eftersom det finns en intern 
ateljé inom företaget kan man säga att den representerar en förpackningsavdelning eftersom de arbetar 
med all kommunikation för Företag Y. Utöver utformning av förpackningsdesign skapar man även flyers, 
utomhusreklam, reklam på kundvagnar och så vidare. 

Arbetar man i team på ateljén med utformningen av förpackningsdesignen?

I Företag Ys ateljé sitter en Art Director som ensam arbetar med förpackningsdesignen för de olika 
produkterna. Projektledaren koordinerar jobben till den personen och ser till att projekten blir färdiga 
i tid. Art Director använder endast övrig personal i ateljén som bollplank för idéer och när han behöver 
rådfråga om vissa delar.
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INTERVJU 

Företag Z

Anne Lanz, produktchef
Åsa Yhlen, förpackningsutvecklare

torsdag 29 april kl 13-14 

Var startar idén till en ny förpackning?

På Företag Z är det olika var idén startar beroende på vilken förpackning som ska utformas. Ska man till 
exempel ha en ny tacosås är utvecklingsprocessen för detta inte så lång då det redan finns riktlinjer och 
ett satt manér. Företaget har då en modell man kan utgå ifrån då man skapar nya smakvarianter. Den 
processen är inte så förpackningsorienterad över huvudtaget.

Om företaget ska lansera ett nytt produktsegment och ett nytt sortiment för exempelvis kryddor, så börjar 
man från noll i utvecklingsprocessen. Då är det i de flesta fall marknadsavdelningen som skriver en brief 
till en reklambyrå. Produktchefen skriver briefen som bekräftas av marknadschefen innan den skickas 
vidare till designbyrån. 

NY PRODUKT –> MARKNADSAVDELNING –> BRIEF -> REKLAMBYRÅ

När man arbetar med en helt ny idé för en produkt, hur går man tillväga?

Om Företag Z skulle önska tillverka en förpackning för en produkt som går utanför tidigare idéer, ser de 
till att skaffa mycket bakgrundsinformation kring projektet innan briefen skrivs. Ett möte genomförs med 
produktchef, marknadschef, inköp och förpackningsutvecklare. Genom att prata med inköp skaffar sig 
produktchefen en uppfattning om idén ens är rimlig att genomföra både ur ett tekniskt och ekonomiskt 
perspektiv. Även Företag Zs egen förpackningsutvecklare frågas om råd för om idén är möjlig att 
genomföra för ett visst material. Samtidigt upprätthåller produktchefen en tät kontakt med leverantörerna 
av förpackningsmaterialet för att ta reda på vad man kan göra med det. All bakgrundsinformation hanteras 
innan designbyrån blir inblandad över huvudtaget.

Vad innehåller briefen?

Hur omfattande är den?

Företag Z använder sig av en designbyrå som de arbetar frekvent med och har bra kunskap om 
företagets verksamhet och deras situation på marknaden. Därför innehåller inte briefen någon specifik 
marknadsbeskrivning. Briefen talar om vad Företag Z vill göra med en ny produkt och vad förpackningen 
ska kommunicera. Det finns ofta en anledning till varför man vill tillverka en ny produkt och ofta ingår 
marknads- och konkurrentanalysen som en del i beskrivning varför. Briefen beskriver syftet med 
produkten och vilken målgrupp som ska attraheras. Ytterligare en aspekt man tar med i briefen kan också 
vara att produkten ska fungera som en inredningsdetalj i köket. 
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Innehåller briefen några tekniska specifikationer?

Det är osäkert om den designbyrå Företag Z anställer för ett uppdrag får reda på vilket material en 
förpackning ska tryckas på, vilket i deras fall handlar om påse eller kartong. De får antagligen inte reda 
på vilken materialsammansättning förpackningen består av, vilket det yttersta skiktet är eller vilken 
tryckteknik som ska vara gällande. Där kan det bli ett glapp mellan vad som gäller och vilken kunskap 
designbyrån har inom detta område. Olika trycktekniker skapar olika förutsättningar och bidrar till olika 
avancerade designer på tryck av wellåda och påse.

Hur resonerar ni när en ny förpackning ska utvecklas?

Vad finns det för argument för att skapa en ny förpackning?

För Företag Zs produktserie TexMex eller deras kryddblandningar gäller olika manér, rutinmässiga 
uttrycksätt. Argumentet till att ta fram en ny förpackning kan exempelvis bero på att man vill gå in i ett 
nytt segment där man inte varit verksam tidigare. Att starta ett nytt segment kan innebära att producera 
en ny typ av produkt som också kräver en ny typ av förpackning.
En annan anledning kan vara att den förpackningen som är verksam inte känns bra idag. Ur miljösynpunkt 
kanske den bidrar till för mycket emballage. Resultatet av en konsumentundersökning kan samtidigt vara 
orsaken till bytet då den visar att förpackningens användningsområde är något annat än vad företaget 
räknat med och den behöver därför anpassas mer till denna typ av användning.

Vem driver idén framåt?

Hur sköts kontakterna mellan alla delaktiga aktörer i processen?

Det är marknadsavdelningen med främst produktchefen i spetsen som driver idén framåt när det gäller att 
utforma utseendet på förpackningen. De sköter kontakten med en extern designbyrå.

Hur ser processen ut för ett nytt manér från idé till färdig dekor där man inte stöter på kostbara 

problem?

När man ska skapa ett nytt manér hänvisar Företag Z designbyrån till motsvarande förpackningslösningar 
som de redan använder sig av. Då får byrån en uppfattning av dimensioner och material som de 
kan utgå ifrån då de utvecklar det nya manéret. Under tiden då byrån arbetar med uppdraget sker 
kommunikationen berörande uppdraget mellan dem och Företag Zs marknadsavdelning. Tillsammans 
diskuterar de färger, bildens placering, hierarki för logotypen, placering av produktnamnet och så vidare. 
Alla väsentliga delar för utvecklingen av det nya utseendet. 

MARKNADSAVDELNING  <<-->> DESINGBYRÅ

När designbyråns arbete börjar lida mot sitt slut och förslag har lämnats så brukar Företag Zs inköpare, 
som är ansvarig för materialinköpet av förpackningen, titta på och godkänna designen innan man 
fortsätter processen. När designbyråns arbete sedan är färdigt och Företag Zs marknadsavdelning och 
inköpare godkänt förslaget skickar designbyrån ett färgprovtryck som Företag Z sedan tillsammans med 
originalet skickar vidare till tryckeriet. Tryckeriet gör ett provtryck där de försöker matcha provtrycket 
vad gäller färgerna och skickar sedan detta provtryck tillbaka till Företag Z för godkännande. Om detta är 
okej startar sedan provtryckningen där Företag Z alltid är med första gången. Det är marknadsavdelningen 
som godkänner att designen är okej efter att provtrycket genomförts.
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DESIGNBYRÅ -> MARKNADSAVDELNING -> INKÖPARE

DESIGNBYRÅ -> FÄRGPROVTRYCK -> FÖRETAG Z -> FÄRGPROVTRYCK + ORIGINAL -> TRYCKERI

TRYCKERI -> PROVTRYCK FÄRGMATCHNING -> FÖRETAG Z -> OK! -> TRYCKERI PROVTRYCK

Upplever ni att det sker kostbara missar då ni får göra om tryckning då det inte fungerat på det 

utvalda materialet?

Det beror helt på vad Företag Z ska göra, som kostbara missar kan uppkomma. Om exempelvis 
tacosåsburkarna ska ändra manér är det en väl genomarbetad process, där man förutsätter riskerna. 
Däremot har de ett stort samarbete med leverantörer i Thailand och andra länder i Asien där det sker ett 
flertal kostbara missar. Anledningen till det kan exempelvis vara att Företag Z arbetar i ett designsystem 
som finns här i Sverige, men inte i Thailand. Detta leder exempelvis till att dokument som skickas inte kan 
öppnas och måste konverteras. Företag Z arbetar relativt ofta med utländska leverantörer så denna typ av 
problem uppstår med jämna mellanrum.

Använder Ni er av samma tryckerier?

Företag Z samarbetar med flera tryckerier och i många fall är det samma tryckeri som trycker 
förpackningar för samma produkt. Dessa tryckerier har därför många referensprodukter från tidigare 
produktioner. Samtidigt kan förpackningarna för en specifik produkt tryckas på flera olika tryckerier. 
Företag Z använder sig även av ett flertal olika leverantörer för materialen well, kartong, påsar och 
etiketter. Ibland kan flera leverantörer leverera samma typ av material. Detta gäller för de produkter som 
tillverkas i Göteborg. Vad gäller utlandsproduktionen, thai- och indiska konceptet, köper Företag Z färdig 
producerad produkt från exempelvis Thailand, vilket innebär att även tryckningen sker i Thailand hos 
ytterligare ett flertal tryckerier. 

Företag Z använder sig av ett nätverk med tryckerier, men för de egenproducerade varorna inom Sverige 
väljer företaget själv förpackningsleverantör för material och konverterare i tryckningen. För de varor 
som produceras utomlands köper man istället en helhetslösning där det är upp till leverantören att välja 
förpackningsleverantör och tryckeri. Dock är det mer specificerat där att man har en produkt som ska 
förpackas i en viss typ av flaska som ska ha en speciell etikett på. Designen på denna etikett utformar 
Företag Z tillsammans med designbyrån och sedan får de, utefter bästa förmåga, kommunicera med 
leverantörerna utomlands och deras tryckerier, vilka PMS-färger som ska användas. I vissa fall är det 
den utländska producenten som ensam talar med tryckeriet och förmedlar hur etiketten ska se ut efter 
tryckning, då har Företag Z inte heller möjlighet att vara med vid första provtryckningen. Som referens 
skickar de då andra produkter med samma PMS-färger för att det utländska tryckeriet ska ha möjlighet att 
matcha resultatet utefter dem. Det kan finnas likadana PMS-färger på andra produkters förpackningar av 
ett annat wellmaterial, som tryckeriet får ta del av genom att Företag Z skickar det till dem.

Tryckerierna blandas inte in tidigare i processen vid utveckling av en ny förpackningsdesign. I normala 
fall där Företag Z arbetar med Europeiska tryckerier för Europeiska produkter är dialogen mellan dem 
och tryckerierna mer tillgänglig och enklare än när man handlar med Asien. Anledningen till detta är att 
Företag Z själva har valt tryckeri och leverantörer av förpackningsmaterial i dessa fall. Detta medför en 
direktkontakt vilket gör det lättare att gå in och styra. Det finns inga mellanled i dessa fall. 
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Vad har produktchefen för ansvar i processen?

Produktcheferna på Företag Z är de personer som driver hela projektet när en ny produkt ska lanseras 
och när en ny förpackning ska utvecklas. Det är produktchefen som är kontaktpersonen mellan företaget 
och designbyrån. På Företag Z finns samtidigt en person på marknadsavdelningen som är kompetent 
inom färg och tryck, som produktcheferna har ett tätt samarbete under den här typen av projekt. Det 
brukar därför vara denna person som är en del i kommunikationen med inköpsavdelningen som beställer 
förpackningsmaterialet och även med tryckeriet för att delta vid provtryckningen. 

Vem besitter de trycktekniska kunskaperna?

På Företag Z finns ingen som har direkt tryckteknisk kunskap. Personerna på inköp arbetar med att 
köpa in materialet till förpackningarna och har troligtvis ingen tryckteknisk bakgrund, utan mer en 
kunskap som växt fram genom åren på företaget tack vare rutiner. Samma sak gäller för den representant 
marknadsavdelningen har med vid provtrycket. Det är dock till inköpsavdelningen man vänder sig om 
man har trycktekniska frågor. Om man som produktchef på marknadsavdelningen vill skapa ett nytt manér 
för sina produkter och har en vision av hur det ska se ut, så kan inköparen hejda idén genom att förmedla 
att det inte är möjligt att utföra tryckning på ett visst material. 

Hur går det till vid provtryckningen?

När designen är klar och marknadsavdelningen godkänt den, är det dags att göra ett provtryck. Vid 
provtryck arbetar man främst med att matcha färgen på den tryckta förpackningen. Alla tryckerier som 
ska användas för en produktion gör enskilda provtryckningar för samma produkt. Detta gör att alla 
får sin egen referens. De representanter som är med vid provtryckningen från Företag Z är personer 
från marknadsavdelningen och inköp. Inköp fungerar ofta som länken mellan marknadsavdelningen på 
företaget och tryckeriet. 

Produktchefen är inte alltid med vid provtryckningen då tidigare nämnd person från 
marknadsavdelningen på Företag Z är den mest kompetenta inom området. Detta gör att produktchefen 
inte behöver vara med, utan endast i vissa fall då den andra personen kanske inte har möjlighet. Eftersom 
Företag Z alltid använder sig av samma röda PMS-färg för TexMex-produkterna är de personer som är med 
vid provtrycket, väl medvetna om hur den ska se ut. 

Vad gör man om resultatet inte ser ut som man tänkt sig efter provtryckningen? 

En provtryckning genomförs för att upptäcka uppenbara problem och ge möjligheten att justera dem 
direkt på plats. Därför är representanter från Företag Z med vid provtryckningen, deras ögon får fungera 
som referenser på plats. Dock kan det uppstå problem som inte kan justeras lika enkelt. I värsta fall får 
man gå tillbaka ända till designbyrån. På marknadsavdelningen använder vi oss av den tidigare nämnda 
personen som är bäst av oss på att uppmärksamma färgskillnader.

Ser resultatet inte ut som man önskar korrigerar man det genom att skruva på vissa inställningar direkt 
på tryckeriet. Eftersom well och kartong är levande material på grund av fibersammansättningen, innebär 
det att varje sats som kommer från leverantören har olika förutsättningar. Detta bidrar till att det sker 
variationer och fel i färgåtergivningen på förpackningarna. Det är därför tvunget att hela tiden behöva göra 
justeringar. Varje gång tryckeriet byter sats gör man några provtryckningar på ett fåtal ark för att se så allt 
stämmer med vad man ska leverera. Det är vad man kommit överens om med tryckerierna och som de ska 
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göra innan de trycker hela satsen.

Företag Z har inga uttalade specifika värden för var toleransnivån ligger när färgåtergivningen är så fel att 
det krävs en reklamation av det producerade materialet. Det är referensmaterialet som ska visa vad som är 
korrekt och sedan blir det en diskussion för specifika fall om man kan godkänna något som inte stämmer 
helt överens med detta referensprov. Provtryckningen sker till Företag Z är helt nöjda med resultatet.

Har ni några guidelines för hur mycket trycket får diffa i kvalitet? 

Företag Z arbetar utifrån vissa guidelines vid tillverkning av förpackningsdesign för sina produkter. För 
exempelvis kryddburkarna finns en specifik blå PMS-färg de använder sig av då de trycker etiketterna. 
Samma sak gäller för TexMex-storitmentet som har sin specifika röda PMS-färg. För den röda är både 
en coated och en uncoated PMS-färg specificerad. Oberoende på vilket material färgerna trycks på 
finns ingen annan specifikation eller anpassning för färgerna mer än PMS-värdena. Designbyrån tar del 
av dessa färgvärden genom briefen och skulle det inte stämma sedan görs eventuella justeringar vid 
provtryckningen. Då är det representanterna från marknadsavdelningen och inköp som reagerar på att det 
eventuellt inte ser rätt ut. 

 Får produktionen som sätter samman alla delar till en färdig produkt, ta del av referensprover?

När förpackningen är färdigtryckt och när exempelvis kryddblandningen är tillverkad, ska alla delar 
sättas samman till en slutgiltig produkt i produktionen. Här har man inga referenser i form av provtryck 
så att man reagerar på skillnader i förpackningarnas dekor. Istället har man en referens på hur hela 
den slutgiltiga produkten ska se ut. Denna referens är i form av ett produktdatablad på Företag Z. När 
produktionen ska tillverka en produkt för första gången sätter man upp en rutin för denna process inom 
sin produktionsverksamhet. Produktdatabladet innehåller allt tekniskt vetande kring produktionen av 
produkten. Det består av information kring materialet som ska användas, blandningsnumret för innehållet 
och vilka kryddor produkten innehåller. I detta datablad är förpackningen bifogad i form av ett provtryck 
för att visa hur den ser ut. Produktchefen måste sedan signera och godkänna produktdatabladet med både 
innehåll och förpackning innan produkten sätts i produktion. Det är därför inte produktionens ansvar 
att reagera på att exempelvis förpackningen inte stämmer när alla delar sätts samman till det slutgiltiga 
resultatet. Produktbladet fungerar som en mall som produktionen använder sig av varje gång den specifika 
produkten ska produceras.

Använder ni er av några datorprogram då ni kommunicerar med de olika involverade aktörerna i 

processen?

Företag Z använder sig inte av någon speciell programvara när man sköter kommunikationen i ett projekt 
för sina olika förpackningsdesigner. Vid samarbete med designbyrån skickas PDF-filer via mailen för 
att kontrollera designen när de har arbetat fram ett förslag. Sedan får Företag Z, som nämnt tidigare, ett 
förprovtryck från byrån och tryckeriet räcker i sin tur över färgutskrifter. Företag Z har inte möjlighet att 
följa upp olika steg i designutvecklingen i processen utan får allting när det är klart. 

Vad gäller arbetet kring korrekturläsning för Företag Zs tryckta texter på förpackningarna, är det 
ett moment i processen som tar ganska lång tid. Produkterna är verksamma i flera olika länder och 
förpackningarna måste därför innehålla information på flera olika språk. På Företag Z förser man 
designbyrån med en text som de lägger in enligt förutbestämd mall. När designen sedan är färdigutvecklad 
skickar produktchefen vidare dokument via mail till alla språkansvariga de samarbetar med i de olika 
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länderna. Texterna för de olika språken skickar sedan var och en tillbaka till produktchefen som i sin 
tur vidarebefordrar dokumenten till designbyrån igen. Detta är en enormt stor administrativ process då 
det i de flesta fall krävs flera svängar fram och tillbaka med mail mellan endast en av de språkansvariga 
och produktchefen. På Företag Z tror man att denna process kan effektiviseras betydligt med hjälp av en 
programvara eller liknande.

Företag Z analyserar alltid sina produkter för att exempelvis granska att de innehåller rätt mäng 
ingredienser som är angivet i innehållsförteckningen. Om det efter en analys visar sig att produkten 
innehåller fel halt av ett ämne eller att man måste ändra plats på två ingredienser i listan av innehåll, 
måste produktchefen återigen skicka ut textdokumenten till alla språkansvariga. Detta extrasteg blir som 
en tvärnit i processen som tar mycket extratid. 

Hur påverkas desigen av de olika språken och obligatoriska märkningarna en förpackning måste 

ha inom livsmedelsbranschen?

Beroende på vilken marknad produkten ska vara verksam i krävs olika typer av märkningar. Om det gäller 
exempelvis den ryska marknaden, måste tre symboler in direkt. När all märkning är medräknad i designen 
får man se hur mycket plats det finns över till säljande bilder och texter. Det är alltid en avvägning man gör 
på Företag Z mellan de lagliga texterna och den inspirerande och lockande. Samtidigt är det dessa element 
Företag Z också bantar ner för att lyckas få plats med så många språk som möjligt på en förpackning för 
en specifik produkt. Detta för att samma förpackning ska kunna användas för samma produkt på olika 
marknader. 
Om inte alla språk för de länder produkten ska säljas i får plats på samma förpackning, tvingas Företag 
Z skapa fler artikelnummer för samma produkt. Genom att försöka undvika att det skapas alldeles för 
många artikelnummer endast för en specifik produkt, använder sig Företag Z av språkgrupper på sina 
förpackningar. Detta innebär att de har en nordisk förpackning med språken svenska, norska, danska 
och finska. Det har även en europeisk förpackning med tyska, franska, holländska och så vidare. De delar 
in språken i olika grupper för de produkter som har begränsat utrymme på förpackningarna. Vad gäller 
exempelvis chipspåsarna för TexMex-sortimentet finns plats för 16-18 st olika språk, så där är det inte 
nödvändigt att skapa fler artikelnummer. 
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INTERVJU

Företag Q

Annelie Blomquist, förpackningsutvecklare
Pia Ursten, förpackningsutvecklare, artwork

måndag 19 april 2010 kl 9-10

Var startar idén för en ny förpackningsdekor?

På Företag Q skapas behovet av en ny förpackning vid det tillfälle då en ny produkt ska utvecklas. Utifrån 
gällande principer och hållfasta regler får förpackningen sitt utseende. Det styrs av den grafiska profilen 
och hur man valt att profilera sitt varumärke. Eftersom Företag Q arbetar med medicintekniska produkter 
finns det regelverk man måste följa vid märkning av sina produkter. Märkningen innefattar olika symboler, 
texter och så vidare.
Företaget gör inga större uppdateringar av förpackningsdekoren för nya produkter, utan det sker mindre 
förändringar om marknadsavdelningen eller de som arbetar med förpackningarnas utseende, tycker att 
det behövs. 

Köper ni in externa tjänster för att utveckla er förpackningsdesign?

I Sverige har företaget en inhouse-avdelning som arbetar med all förpackningsdesign till produkterna. I 
England görs det mesta inhouse, men de kan ibland använda sig av externa designbyrårer.

Vad händer när en ny produkt ska få en ny förpackning?

När en ny produkt ska utvecklas och behöver en förpackning tilldelas uppdraget till 
förpackningsutvecklaren, den personen som arbetar med art work, samt förpackningsassistenten som 
hjälper till där det behövs. Alla dessa personer arbetar på marknadsavdelningen. Man kallas sedan till 
ett möte där det första steget oftast är att diskutera den fysiska formen på förpackningen. Inom Företag 
Q använder man sig av ett fast sortiment av förpackningar till sina produkter där alla är kopplade till 
specifika maskiner. På mötet bestämmer man därför vilken maskin som ska användas för den nya 
produktionen. Maskinen avgör i sin tur vilken layout som kommer vara möjlig för förpackningsdekoren. 
Det är personen som ansvarar för art worken som gör allt det grafiska designarbetet på en förpackning. 
Med hjälp av konstruktionsritningar och färdiga mallar med definierade tryckytor, avslagsmärkningar, 
omlottmärkningar och så vidare kan förpackningsdekoren utvecklas digitalt. Det finns grundmått som 
är nedskrivna, men ingen exakt guidleline, vilket man arbetar på att ta fram för att underlätta när flera 
personer jobbar tillsammans under ett projekt.

Vad händer efter att det digitala designförslaget utvecklats?

När man arbetat fram en ny förpackningsdekor måste den granskas av ett antal personer. På 
marknadsavdelningen ser man så resultatet ser ut som man tänkt sig. Eftersom det handlar om 
medicintekniska produkter, behöver förpackningen även granskas av en person som ser till att 
märkningen är korrekt utefter gällande regler. På Företag Q arbetar man utifrån ett europeiskt direktiv 
som heter MDD, Medical Device Directive, som styr tillverkningen och märkningen för denna typ 
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av produkt. Även den person som är ansvarig för produkten tittar på designförslaget, det är ingen 
produktchef utan en legalt ansvarig person.

Vad händer efter att den nya förpackningsdesignen är godkänd?

Var ligger den trycktekniska kunskapen?

Om allt ser bra ut är nästa steg att skicka den digitala designen till leverantören som ansvarar för det 
material förpackningen består av. På Företag Q använder man sig av fasta externa leverantörer som 
har levererat både materialet, har eget tryckeri och ett reprohus. Det är därför leverantörerna som 
har den trycktekniska kunskapen. Om man av någon anledning väljer ett nytt material som har andra 
förutsättningar vid tryckning, diskuteras det nya materialet med leverantören som går i god på att det 
fungerar att använda. Ansvaret ligger i att Företag Q säger vad de vill ha och leverantören säger att det ska 
fungera.

Flera olika leverantörer trycker förpackningar för samma produkt. Företaget märker ingen direkt 
skillnad i kvalitet mellan dessa, men däremot kan deras trycktekniska kunskap skilja dem åt. I de fall där 
leverantören har mindre kunskap görs fler korrektur för att resultatet ska bli rätt. Det är främst de företag 
som trycker för medicintekniska företag, som inte har så stor tryckteknisk kunskap då det inte krävs någon 
avancerad tryckteknik för denna typen av förpackningar. De är ofta inte vara att hantera diskussioner 
kring tryck och har lite svagare rutiner. Eftersom Företag Q använder sig av en fast leverantörer är de flesta 
vana vid deras designer och rutiner. 

Även de personer som på företaget arbetar med utveckling av förpackningsdesign har tryckteknisk 
kunskap. De vet vilka tekniska begränsningar de olika materialen har, vilka färger som kan användas och 
vilken typ av kvalitet bilderna kan för materialvalet.

Företag Q är inte med och tryckgodkänner när en ny förpackningsdesign ska gå i tryck för första gången, 
men leverantörer gör alltid ett provtryck första gången som Företag Q godkänner. Genom provtrycket talar 
Företag Q om vilket resultat som tolereras men samtidigt är man medveten om att resultatet inte alltid blir 
perfekt på grund av det material som används till förpackningarna.

Använder ni er av en extern designbyrå?

Vilka trycktekniska krav ställs på designbyrån?

Den grafiska profil företaget använder sig av idag, är endast ca 3 år gammal och togs fram på grund av att 
företaget blev självständigt efter att ha varit en del av tre olika företag. Det var två externa byråer som 
samarbetade då man utvecklade Företag Q´s logotyp och tog fram den grafiska profilen. De personer som 
arbetar med förpackningsutveckling internt på företaget var inte involverade då den externa designbyrån 
fick uppdraget att utforma den grafiska profilen. De kom istället in senare i processen då designen och 
färgen redan var satt. Då diskuterades endast förpackningens material, papper och vilket antal färger 
förpackningsdesignen skulle ha. De rådande krav och begränsningar som var gällande, hade designbyrån 
ganska bra kunskap om. Alla dessa faktorer presenterades och designbyrån fick sedan göra anpassningar 
utefter detta. Förpackningarnas utseende, branding och design är tätt sammanlänkade med företagets 
kommunikativa plattform.

När en konsumentförpackning med ett mer avancerat utseende ska utvecklas, tar Företag Q hjälp av en 
extern designbyrå som arbetar fram ett grundkoncept för utseendet och layouten. Det designförslag byrån 
har utvecklat justeras sedan internt på företaget genom att all text, märkning, streckkod och så vidare 
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läggs till. När detta är klart skickas förpackningsdesignen sedan vidare till leverantören. 
Framför allt när fotografier används på förpackningarna tar företaget hjälp externt då de inte arbetar med 
detta själva. Övriga produkter man utvecklar som inte är konsumentprodukter, säljs visserligen på apotek, 
men fungerar inte på samma sätt som konsumentprodukter. Dessa utvecklar Företag Q internt. 

Vad vill ni lyfta fram med era förpackningar?

Hur ofta förändras designen av era förpackningar?

Företag Q vill framför allt lyfta fram märkningen för den patenterade teknologin som råder för deras 
produkter. De gör konstant ändringar på förpackningar, flera gånger i veckan där storlek justeras, 
symboler läggs till och tas bort utefter bestämda regler och ändrade krav. Företaget har ett stort antal olika 
produkter, där sortimentet hela tiden växer. Trots dessa förändringar används standardiserade former på 
förpackningarna.

Genomför ni några provtryckningar?

Då Företag Q blev ett eget företag och skapade sig en egen branding, var det viktigare att genomföra 
provtryckningar för sina produkter. Det som är viktigt för deras branding är att framför allt den 
gröna företagslogotypen får rätt färgåtergivning och ser korrekt ut. Det är dock ändå acceptabelt med 
färgdifferentieringar. Hade en kvalitetskontroll genomförts hade det inte varit okej, men den tryckta 
förpackningen hade ändå använts. Logotypen har en blänkning, vilket inte fungerar korrekt beroende 
på vilket material som används. På exempelvis transportlådor har därför logotypen gjorts i svart i den 
grafiska profilen för att den ska fungera vid tryckning på kartong. 

Idag brukar Företag Q inte göra provtryckningar för sina förpackningar, främst då de använder sig av fasta 
leverantörer. I början då de hade nya leverantörer var det mer aktuellt att genomföra provtryckningar. Idag 
anser man det vara onödigt då materialet är känt och man använder en bestämd PMS-färg till logotypen.

Skulle företaget vilja utveckla en mer avancerad design för en konsumentförpackning hålls ett möte 
tillsammans med leverantörerna för att föra en djupare diskussion kring vad som ska göras. I dessa fall 
arbetar man med provtryck för att visa vad man får ut i slutänden, då man inte är van vid denna typ av 
projekt.

Hur sent i processen uppmärksammas eventuella fel i designåtergivningen och vem ansvarar för 

det då?

Om förpackningen efter tryckningen inte skulle se ut som man tänkt sig, är det antingen den personen 
som arbetar med art work eller fabriken som reagerar. Företag Q prioriterar att märkningen är korrekt, 
men ser mindre allvarligt på om färgåtergivningen skulle vara fel. Eftersom Företag Q utvecklar produkter 
som inte är konsumentvaror, utan endast används inom sjukhus, ser man inte så kritiskt på missar i 
färgåtergivningen. Det kommenteras, men släpps ändå för att sedan följas upp så att resultatet blir bättre i 
nästa produktion.  

Det är de som arbetar på ankomstcentralen på fabriken där förpackningen och produkten sätts samman 
till en enhet, som ska reagera på eventuella fel på förpackningarna. De har referensprover och ser hur 
trycket ska se ut. De ska reagera på om det är fel färgåtergivning eller om information har missats, men det 
arbetar inte riktigt på det sättet. En reklamation har hittills inte gjorts på grund av fel färgåtergivning, utan 
mer i de fall då viktig information ramlat bort.
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Vem granskar den färdigtryckta förpackningen?

Den person som arbetar med art worken för förpackningsdesignen skickar en intern digital tryckfil till 
leverantören. Personen får sedan tillbaka en korrektur som signeras och godkänns för tryckning. När 
trycket är klart levereras det till ankomsthallen som kontrollerar att det är rätt artikel, rätt dimensioner, 
färger, men framför allt rättstavning. Det finns en elektronisk fil i Företag Q´s kvalitetssystem som 
personerna i ankomsthallen jämför mot och ser om det stämmer överens.
Det är ett sent steg i processen för att reagera på fel. Skulle en reklamation vara nödvändig, förskjuts 
produktionen.

De personer som arbetar internt med förpackningsdesignen och som arbetar fram ett art work, 
reagerar inte på eventuella fel av förpackningens utseende förrän de ser produkten på det interna 
provlagret. Det kan dröja länge innan detta sker efter att produkten varit färdig. Man kan då i en generell 
kvalitetsdiskussion med leverantören påpeka att designen skiljer sig för mycket från vad man tänkt sig, 
och göra förbättringar inför nästa produktion. Den produktion som redan är ute låter man vara då det är 
för kostsamt att dra in den och göra om hela den produktionen. Även om leverantören har blivit tillsagd 
att göra korrigeringar i sina processer för att få ett bättre resultat, sker dock ingen kontroll på om de 
verkligen gör det.

Företag Q prioriterar istället att deras produkter får en fungerande sterilbarriär med tanke på deras 
produktkategori. Detta prioriteras framför en korrekt design. Färgåtergivningen är sekundär till den 
prestanda materialet har för de här förpackningarna.
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