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Abstract 

This thesis is about how consumers are affected by packaging layout and the ability 

to use it as a tool to get products to sell more. The arguments are based on theories 

of how customers are affected socially and culturally and what makes a package 

layout trustworthy so that a customer wants to buy it.  

The essay also describes the opportunities to use packaging in marketing and the 

brand's importance for the sales. 

The studies, in the form of group interviews, survey and a mail interview confirms to 

a large extent what is described in the theory section. The methods are analyzed and 

followed by conclusions, the discussion section shows a re-design of a product based 

on the analysis and conclusions. The conclusion is that an appealing, simple and 

trustworthy packaging with clear information and colours associated with the 

content increase sales of a product. 

 

 

Sammanfattning 

Detta arbete handlar om hur konsumenter påverkas av förpackningslayout och 

möjligheten att använda det som verktyg för få produkter att sälja mer.  

Resonemanget vilar bland annat på teorier om hur kunder påverkas socialt och 

kulturellt och vad som gör en förpackningslayout trovärdig på så sätt att en kund 

skulle vilja köpa den.  
Arbetet tar även upp möjligheter att använda förpackningar i marknadsföring och 

hur stor roll varumärket har för försäljningen.  

Studierna i form av gruppintervju, enkätundersökning och mailintervju bekräftar till 

stora delar det som nämns i teoriavsnittet. Metoderna analyseras och slutsatser dras, 

i diskussionen visas en om-design för en produkt grundat på de analyser och 

slutsatser som tagits. Resultatet säger att en tilltalande, enkel och trovärdig 

förpackning med tydlig information och med färger som förknippas med 

innehållet ökar försäljningen av en produkt.  
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Figurförteckning 

Figur 1: Undersökningsmetoder kan i varierande grad vara både kvalitativa och kvantitativa, 

illustrationen ovan visar olika metoder utplacerad längs en axel efter hur kvalitativa 

respektive hur kvantitativa de är. (Baines, Fill &Page 2011: figur 4.5 s.135) s.7 

Figur 2: En om-design för Superdrug Body Spray, den nya grafiska utformningen till höger, 

den gamla till vänster. ( Ambrose/Harris, 2011, s.19) s.12 

Figur 3: Illustrationen visar vilka steg ett företag bör fokusera på för att förbättra sin 

varumärkesidentitet. (Wheeler 2006 s.14) s. 16 

Figur 4: Varumärkeskapital ses idag som en viktig strategi för många företag, en modell för 

att beskriva detta är figur 4, där varumärkeskapitalet är uppdelat på tre delar: 

varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet och varumärkesassociationer.  

(Aaker & McLoughlin 2010: figur 9.1 s.176) s.17 

Figur 5: Positioneringsmatris över Qwinins nuvarande position bland konkurrenter och 

förpackningen/produktens målsättning att nå upp till. s.23 

Figur 6: Analysschema från sex stycken förpackningar inom kosttillskott för klimakteriet, 

analyserade ur ett grafiskt perspektiv. S.26 

Figur 7: Om-design av Qwinins förpackning. s.34 
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1 Inledning 
I dagens samhälle finns det en hel del som påverkar oss och de val vi dagligen gör. 

Beroende på vad det är för slags val vi står inför så agerar vi på olika sätt.  

Något som styr vilka val kunder gör i en butik är förpackningslayouter. En 

förpackningslayout kan i stor utsträckning påverka och bidra till köp av olika 

produkter (Kirkpatrick, 2009). 

En välgjord layout kan vara avgörande för varför vi väljer en produkt framför en 

annan, denna bör därför skapa positiva associationer som gör det enkelt för kunden 

att välja rätt produkt. (Ambrose/Harris, 2011) 

I det här arbetet har det undersökts hur människor påverkas av 

förpackningslayouter och hur dessa i sin tur går att använda som ett verktyg för att 

nå ökad försäljning.  

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till det här arbetet är ett besök i en hälsokostbutik, där ögonen föll för 

Qwinins förpackning, ett kosttillskott för kvinnor i klimakteriet. Att ögonen föll för 

Qwinins förpackning var för den inte såg ut som sina konkurrenters förpackningar 

på butikshyllan. Därefter började tankarna om hur det skulle kunna gå att göra om 

Qwinins förpackning för att den skulle se mer uppdaterad och aktuell ut. Det var 

också starten för detta exjobbs-arbete.  

  

Qwinin är en av många kosttillskott för klimakteriet riktade mot kvinnor i medelåldern 

med besvär i klimakteriet. Uppskattningsvis drabbas 65-75 procent av kvinnorna i 

den västerländska kulturen av klimakteriebesvär vid övergångsåldern. Symtomen 

kan visa sig i form av nattliga svettningar och på dagarna heta vallningar och 

hjärtklappning. Dessutom kan flera kvinnor känna sig extra känsliga och börja gråta 

utan vidare anledning medan det för en del kan vara så illa att de tappar livslusten. 

Ärftlighet är en faktor för hur mycket kvinnor drabbas, allmänt hälsotillstånd, 

medicinering och rökning är annat som också kan spela in. Medelåldern för att 

komma i klimakteriet är 51 år. (Heino, 1997)  

 

Det finns produkter som påstår sig lindra besvär för kvinnor med dessa problem, 

däribland kosttillskott för klimakteriet. Grafisk kommunikation av 

förpackningslayouter skiljer sig åt mellan produkterna inom kosttillskott för 

klimakteriet. Genom att studera utformningen av dessa förpackningar går det att se 

likheter och skillnader dem emellan samt hur förpackningarna kommunicerar 

gentemot varandra i till exempel en butiksmiljö. En annan aspekt i att studera 

förpackningarnas utseende är att se hur de kommunicerar med sin målgrupp och hur 

de kan påverka kunden till köp. 

 

En förpackning som är väl layoutad är ett effektivt sätt att förmedla budskap och 

information samt att öka kännedom om produkt och varumärke. Eftersom förpackningar 

förmedlar ett varumärke är det dess fysiska attribut till exempel förpackningslayout som 
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ska göra så att en produkt skiljer sig från konkurrenter vid till exempel butiksexponering. 

(Ambrose/Harris, 2011) 

1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur konsumenter påverkas av 

förpackningslayouter och möjligheten att använda detta som verktyg för att nå ökad 

försäljning för en specifik produkt. I arbetet görs en om-design av en befintlig 

förpackning inom kosttillskott för klimakteriet, grundad på bland annat analyser ur ett 

grafiskt perspektiv av konkurrenters förpackningar, för att produkten ska bli mer 

attraktiv och öka sin försäljning. 

1.3 Frågeställning 

“Hur påverkas konsumenter av förpackningslayouter och hur kan grafisk formgivning 

användas som verktyg för att nå ökad försäljning?“  

 
1.4 Avgränsning 
Målgruppen i undersökningen är snävt avgränsad till kvinnor från ca 45 år och uppåt 

med klimakteriebesvär. Då målgruppen är snäv bidrar det till att konkurrenterna 

inom samma produktområde blir färre. Önskvärt hade varit att komma i kontakt 

med ansvariga för produkten som detta arbete är avsett, för att ställa frågor kring 

förpackningens utformande.  

Men då rätt person för att svara på frågor ej har kunnat kontaktas (mail och telefon, 

maj 2012) blir det en avgränsning i informationstillgången. Tyngdpunkten fokuserar 

således på teorier kring förpackningslayout, färger, bilder och varumärke, jämförelse 

med konkurrenter, gruppintervju, enkätundersökning samt en kortare mailintervju. 
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2 Metod 
Nedan beskrivs ett par metoder lämpliga att använda i detta arbete. Vidare beskrivs 

vilka metoder av dessa som valts ut och i empiridelen tillämpas metoderna för att 

senare i arbetet dra slutsatser och analyser utav dem. 

 

 

Figur 1: Undersökningsmetoder kan i varierande grad vara både kvalitativa och kvantitativa. Illustrationen ovan visar olika metoder 

utplacerad längs en axel efter hur kvalitativa respektive hur kvantitativa de är. (Baines, Fill &Page, 2011) 

2.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Inom begreppet metod finns det olika tillvägagångssätt för hur man kan samla data 

på.  Som nämns i Marketing (Baines, Fill & Page, 2011) är kvantitativ forskning 

insamlad data från ett flertal människor där svaren presenteras statistiskt eller 

procentuellt. Andra kvantitativa metoder kan även vara att observera beteenden 

eller genomföra olika experiment, ”mystery shopping” nämns också som ett 

kvantitativt sätt det är en forskningsteknik som används i detaljhandeln, där 

konsumenterna får i uppdrag att anonymt ska bedöma service och tillfredsställelse 

och upplevelse av själva besöket. 

I motsats till kvantitativa metoder har vi de kvalitativa, där de vanligaste metoderna 

är djupgående intervjuer och gruppdiskussioner. Tanken med kvalitativa metoder är 

att få reda på konsumenters åsikter, attityder, uppfattningar och beteenden. (Baines, 

Fill & Page, 2011) 

2.2 Litteratur 

Teorier och modeller som används i arbetet är grundade i böcker och internet. 

Fakta, artiklar och annan information om produkter är främst källor från internet. 

Litteratur som valts för detta arbete är böcker inom förpackningsdesign, 

marknadsföring, varumärke och hur bilder bör användas.  

Litteraturen är vald för att böckerna ansågs relevanta för att få djupare förståelse för 

förpackningsdesign.  

2.3 Val av metod  

För det här arbetet har det valts ett par olika metoder för att undersöka hur 

konsumenter påverkas av förpackningar och hur man skulle kunna skapa en 

förpackning som bidrar till ökad försäljning.  

Den metod som nämns som den vanligaste inom kvalitativ undersökning är 

gruppintervju (diskussioner) och har i detta arbete bidragit till att öka förståelse 

kring shoppingbeteende och påverkan av reklam och förpackningskommunikation 

hos målgruppen. Gruppdiskussioner bidrar till att skapa djupare förståelse för 
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målgruppen och underlättar ett vidare arbete. (Baines, Fill & Page, 2011) 

Som kvantitativ metod för detta arbete har en enkätundersökning delats ut bland en 

grupp människor. Denna metod är vald för att skapa mer förståelse för den 

information som framkom under gruppdiskussionen och för att bidra med mer 

information där det fattades data från gruppdiskussionen. Dessutom gjordes en 

kortare mailkonversation med en förpackningsdesigner från DS Smith Packaging, 

Värnamo för att undersöka hur de går tillväga vid framtagning av förpackningar. 

 

Det är viktigt att förstå sig på sina konkurrenter på marknaden. Detta för att kunna 

erbjuda lika bra eller bättre produkter än sina konkurrenter. Det sägs att företag som 

har koll på sina konkurrenter presterar bättre än de som inte gör det. (Baines, Fill & 

Page, 2011) I detta arbete används konkurrensanalys i form av en analys av Qwinins 

konkurrenters förpackningar ur ett grafiskt denotativt perspektiv. Den denotativa 

tolkningen handlar om att beskriva det vi ser på ett sätt som de flesta tolkar likadant. 

En konnotativ tolkning av det vi ser, är en beskrivning med känslor, denna tolkning 

styrs av kulturella aspekter och erfarenheter. (Bergström, 2007) Analysen av 

förpackningarna ur ett grafiskt perspektiv utgår till stora delar från formeln som 

beskrivs i boken ”Packaging Design” som formeln för en väldesignad förpackning: 

”Formel för en väldesignad förpackning = Grundprinciper för design + tydliga 

försäljningsmål + effektivt användande av de fyra delarna (färg, form/struktur, 

symboler/siffror och typografi) som fångar uppmärksamhet (Klimchusk/ Krasovec, 

2006).  Metoden att analysera förpackningar ur ett grafiskt perspektiv valdes för att 

få bättre koll på konkurrenter som erbjuder liknande produkter och hur den nya om-

designen borde utformas för att hitta sin egen nisch bland konkurrenter.  

 

Positionering kan användas för att särskilja varor och tjänster från varandra och ge 

konsumenten en anledning att köpa. En förpacknings positionering kan omfattas av 

två saker, det första är dess fysiska attribut (design) och funktionalitet, det andra är 

hur varumärket kommuniceras och uppfattas i relation till andra varumärken på 

marknaden. (Baines, Fill & Page, 2011) I det här arbetet används en 

positioneringsmatris för att positionera Qwinin som förpackning gentemot sina 

konkurrenter i förhållande till pris och tydlig kommunikation. Positionering gjordes 

av insamlad data från den grafiska konkurrensanalysen och har presenterats i en 

positionsmatris. De två parametrarna på positionsmatrisen är kostnad för produkten 

och hur tydlig kommunikationen på förpackningen är.   

2.4 Tillämpning av metod 

Gruppintervju som kvalitativ metod har bidragit till att öka förståelse kring 

shoppingbeteende och påverkan av reklam och varumärken hos målgruppen.  

intervjun ägde rum 18 april 2012 och pågick i ca 30 min. Medverkade och 

diskuterade gjorde 6 st kvinnor mellan 50-60 år och en kvinna som var 45 år.  

Resultaten presenteras i gruppintervjun. (5.2) 

Som kvantitativ metod har en mindre mängd formulär, 28 st, delats ut och fyllts i den 

24-25 april 2012 också en kortare mailintervju gjordes med en förpackningsdesigner 
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från DS Smith Packaging, Värnamo. (Bilaga 3) 

 Analys av konkurrenter ur ett grafiskt perspektiv har gjorts, där tas det upp vad var 

och en av produkterna ska vara bra på och en beskrivning av var och en ur ett 

grafiskt, beskrivande denotativt perspektiv (4.1). Positioneringen (4.2) hänvisar till 

konkurrensanalysen och den information som framkom. Det är sedan utplacerat i en 

matris i förhållande till vad produkten kostar. 

2.5 Disposition 

Arbetet inleds med teorier från litteratur som redogör för hur förpackningslayouter 

är tänkt att fungera på marknaden och hur konsumenter påverkas av olika element 

på förpackningar. Vidare beskrivs fördelar med att använda sig av en välarbetad 

layout och vilka olika element som kan göra en förpackning mer attraktiv. Därefter 

nämns varumärkesstrategier och hur förpackningar kan skapa positiva associationer 

för att öka sin försäljning.  

Efter teorier presenteras metoder i form av analys av konkurrenters 

förpackningsformgivning, positionering, gruppintervju och enkätundersökning. 

Sista delen berör resultat och analys av resultat. Under rubriken slutsatser beskrivs 

konsumenters påverkan av förpackningar och om det går att öka en produkts 

försäljning genom förpackningslayout samt en avslutande diskussion och reflektion. 

I diskussionen presenteras om-design av en förpackning för kosttillskott i klimakteriet.  
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3 Teori 

3.1 Förpackningslayout 

Produkter behöver förpackningar för att presentera varumärket attraktivt för sin 

målgrupp men även för att skydda dess innehåll från skadegörelse. Förpackningar är ett 

sätt att förmedla budskap och information samt att öka kännedom om produkt och 

varumärke. Då förpackningar förmedlar ett varumärke är det dess fysiska attribut som 

ska göra så att en produkt skiljer sig från konkurrenter vid till exempel butiksexponering.  

Första kontakten en kund får med produkter är ofta förpackningar, därför är det av vikt 

att uppmärksamheten fångas hos konsumenten från första stund. Detta skriver Gavin 

Ambrose, Grafisk designer och Paul Harris, frilansskribent för olika magasin i både 

London och New York i boken Packaging the Brand.(Ambrose/Harris, 2011). 

”Packaging design is one of the key elements of a marketing strategy for a product as it is 

the visual face that will be promoted, recognized and sought out by the consumer.”  

(Ambrose/Harris, 2011: 16). 

 Rob Wallance , Managing Partner, Wallace Church har arbetat i över 20 år med 

förpackningsdesign och varumärken och skriver i artikeln ”Measuring package design´s 

return on investment” att för konsumentprodukter är förpackningsdesign ett verktyg 

inom marknadsföring som gör produkten kostnadseffektiv och kan leda till högre 

försäljning. Förpackningsdesign är dessutom en effektiv kommunikatör av varumärket 

och identiteten av kärnverksamheten. (www.dmi.org, artikel 1) 

En layout kan tillföra värde till produkter, service och tjänster. Dock inte utan att det 

kan styras av okontrollerbara saker så som sociala, kulturella och kommersiella 

sammanhang. Det är skillnad mellan företag som förstår att deras produkter behöver 

vara förpackade väl och de som inte tror att det är nödvändigt. Främst visar det sig 

genom att företag som finns på hårt konkurrerande marknader riskerar att förlora 

marknadsandelar om de inte investerar i design som helhet. Många företag ser inte 

hur design kan tillföra mervärde för konsumenter och hur det i slutändan ska kunna 

gynna dem själva. (Shove, Watson, Hand, Ingam, 2007) 

 

3.2 Nya produkter  

Enligt Shove, Watson, Hand och Ingam handlar om studier för utformning av 

konsumtionsvaror i vardagen. I boken beskrivs ingående förloppet vid framtagning 

av en ny produkt, i detta fall en teknisk produkt, och de olika steg som den går 

igenom. En produkts livscykel genomgår ett par olika faser: en utvecklande fas när 

produkten är ny då det ännu inte finns några konkurrenter på marknaden. Den andra 

fasen är konkurrensfasen när andra företag börjar tillverka liknande produkter, sista 

steget i denna fas är när du börjar se efter små skillnader som kan göra din produkt 

bättre och starkare än konkurrenternas. Dessa små skillnader skulle till exempel 

kunna vara designen för en förpackningslayout. (Shove, Watson, Hand, Ingam, 2007) 
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”When you bring a product to market that is a technological innovation, nobody is 

going to care two hoots what it looks like, they won´t care how it is packaged because 

the technological benefit of that device is there, it is doing something new, something 

that no one could do before, but as that product moves through its lifecycle… somebody 

is going to make it slightly differently when you´ve got the second or third (version) you 

step off the big technological changes and start looking for the small differentiators 

that are going to make your product incrementally better than somebody´s else.” 

(Shove, Watson, Hand, Ingam, 2007: 127) 

Liddle (1995) har en liknande teori som Collin, där han skiljer på ”enthusiast 

products”, ”business products” och ”consumer products”. I denna teori riktar han sig 

mot enthusiast products (early adopters), när produkten är en nyhet och särskiljer 

sig från andra produkter. Ifall produkten tros kunna rikta sig mot en massmarknad 

måste produkten vara lättillgänglig, trovärdig och prisanpassad efter marknaden. Det 

sista steget när produkten redan är känd är att den måste differentieras från 

konkurrenter, genom att exempelvis ändra funktionalitet eller tillföras nya estetiska 

egenskaper. (Shove, Watson, Hand, Ingam, 2007) 

3.3 Förpackningslayout – viktigt? 

Frågan om hur viktig förpackningslayout är får olika svar beroende på vem som tillfrågas.  

I boken ”Packaging graphics + design” lyfts ämnet upp och här blir svaret att frågar du 

produktutvecklaren så är det själva produkten som är viktigast medan om du frågar 

förpackningsdesignern så är det självklara svaret förpackningen. Problematiken är att 

designa en förpackning som klarar av att paketera produkten väl samtidigt som den 

marknadsförs på ett effektivt sätt. (Phillips, 2001)  

En förpackning förmedlar vilka fördelar det finns med produkten, detta sker vid kundens 

första möte med produkten. Konsumenten tar inte lång tid på sig för att bedöma för- och 

nackdelar inför ett eventuellt köp. (Ambrose/Harris, 2011).  

Reklam och förpackningar är relaterade. En välgjord förpackningslayout kan bli det 

självklara valet för en konsument, den kan få etiketten läst och hamna inom spannet för 

ett bra pris på bara några sekunder. En kund som söker ett specifikt varumärke eller 

produkt ägnar enbart två-tre sekunder per förpackning för att skanna av budskapet.  

Enkel och stilren förpackningslayout hamnar i kunders blickfång om de står på samma 

hyllplan som förpackningar som har många teckensnitt, färger och olika element.  

Den enkla förpackningslayouten får kunden att vila ögat.  

Huvudsyftet med förpackningar är att de ska vara funktionella. Dessutom måste de kunna 

sticka ut på marknaden. För produkter som inte har någon budget för marknadsföring är 

förpackning och layout extra viktig. (Phillips, 2001) 

 

När en förpackning ska layoutas bör den vara riktad till de 20 procent mest tillförlitliga 

kunderna, istället för att försöka fokusera på den breda massan. (Ambrose/Harris, 2011). 
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3.4 Vad i en förpacknings design resulterar i ökad försäljning?  

Enligt Rob Wallace visar forskning att konsumenter i stor utsträckning, närmare två 

tredjedelar, bestämmer sig för att köpa en produkt vid försäljningsstället. Impulsköp kan 

uppgå till så mycket som 85 procent i vissa kategorier. Wallace menar att det är tydligt att 

det är varumärkesidentiteten och förpackningsdesignen som står för stora delar av 

försäljningen. Förpackningen kan påverka köpet, även om konsumenter har din produkt 

och ditt varumärke i huvudet, kommer kunden att påverkas av konkurrenterna när 

hon/han kommer till butikshyllan. Det är därför viktigt att förpackningen fångar 

konsumentens hjärtan såväl som deras ögon. (www.dmi.org, artikel 1)  

För att vara en produkt som ska finnas kvar på marknaden över tid, krävs det att 

produkten och förpackningen utvärderas och förändras i syfte att underhålla ett 

varumärke. När detta inte stämmer överrens med målgruppen längre är det läge för att 

göra en omprofilering.  (Ambrose/Harris, 2011)  

Ett exempel på detta är Kaisa Rust, creative director som hjälpt till 

att ta fram en ny design för Superdrug body spray. Där har de valt 

att behålla den gamla formen på förpackningen men gett produkten 

ett nytt grafiskt utseende för att vara uppdaterad för målgruppen. 

Den nya designen för flaskan har en tydligare grafisk lösning, som 

är mer iögonfallande och som attraherar en yngre, medveten 

målgrupp. Denna förändring i det grafiska utseendet har lett till att 

Superdrugs försäljning ökat med 350 procent.  

(Ambrose/ Harris, 2011)     Figur 2: En om-design för Superdrug Body Spray,  

         den nya grafiska utformningen till höger, den 

        gamla till vänster. 

3.5 Vad vi ser – bilder 

En vanlig dag kommer konsumenter i kontakt med bilder på ett flertal sätt, bilderna som 

används finns till för olika ändamål. Under en dag stöter konsumenter till exempel på 

förpackningar, skyltfönster, annonser, webbsidor, broschyrer med mera som innehåller 

bilder vilka är fulla med budskap.  

Bilder är viktiga element, de kan ersätta eller stödja texter, men även väcka intresse och 

känslor. Bilder kan användas för att övertyga kunder om att köpa tjänster eller produkter. 

Att bilder många gånger används mer effektivt än text är för att de är lätta att tolka och 

förstå om de används i rätt sammanhang. (Marshall/ Meachem, 2010).  Bilderna kan vara 

både illustrativa och fotografiska och ge ett starkt visuellt intryck, när bilder används på 

lämpligt vis är det ett effektivt verktyg för design.  

Bildspråket kan vara enkelt, men det kan också innefattas av olika stilar: illustrationer, 

fotografier, bilder och symboler som kan ge visuella stimuli. Andra attribut kan också 

tillämpas och kommuniceras i förpackningslayout, så som smak och doft. (Klimchusk/ 

Krasovec, 2006) 

Användningen av bilder gör det enklare för designern att nå ut till en bredare målgrupp.  

Informationsgrafik är även det ett effektivt sätt att övertyga konsumenter då det i en del 

fall kan vara lättare att förstå än texter. Dessutom kan behovet av översättningar minska. 

(Marshall/ Meachem, 2010). Bilder kan liksom färger, associeras olika för olika 
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människor och kulturer. Exempel på ting som kan associeras olika: en prästkrage 

förknippas i amerikansk kultur med vår, friskhet och kärlek, medan det i Frankrike 

associeras med sorg. (Klimchusk/ Krasovec, 2006). 

3.6 Denotativt och konnotativt synsätt 

Att associera bilder på olika sätt är förknippat med vår kultur, våra erfarenheter, kunskap 

och associationer. Det är ett mångtydigt sätt att på ett djupare plan se på bilder och 

fundera över vad de har för betydelse, det kallas även ett konnotativt synsätt.  

Ett denotativt innehåll i en bild är grundbetydelsen i bilden, det som de allra flesta tolkar 

på samma sätt, en beskrivande betydelse över vad betraktaren ser. Detta kallas även ett 

entydigt sätt att se på en bild. (Bergström, 2007) 

3.7 Färger och associationer 

Färger kan påverka konsumenters varumärkeskännedom, detta genom individuella 

färger eller kombinationer av färger. Färger kan även skapa känslomässiga 

associationer hos konsumenten.  Användandet av färg bör beaktas så att det inte 

uppstår problem i till exempel kulturella sammanhang. För att hålla identiteten 

enhetlig är det bra att till exempel sammanställa färger och grafiska element i en 

grafisk profil. (Marshall/ Meachem, 2010). 

Associationerna som färger skapar kan variera beroende på kulturella aspekter.  

I västvärlden påverkar färger våra känslor på ett visst vis, medan de i Asien till 

exempel associerar dessa färger med helt andra känslor. Detta är viktigt att ha i 

åtanke om planen är att globalisera en produkt, så att inte kulturkrockar uppstår. 

(Ambrose/Harris, 2011). 

Nedan beskrivs färgers associationer som vi i västvärlden uppfattar dem.  

Vit: Renhet, oskuld, optimism 

Silver: Fred, uthållighet 

Grå: Stabilitet 

Gul: Intelligens, innovation, optimism, försiktighet 

Guld: Styrka, lyx 

Orange: Energi 

Röd: Vitalitet, kraft, passion, aggression 

Lila: Lugn, lyx, sorg 

Blå: Sanning, stillhet, harmoni, trohet, ansvar, tradition, 

Grön: Måtta, jämvikt, tradition, ekologisk, mint smak 

Svart: Tystnad, makt, elegans, sorg 

(Ambrose/Harris, 2011) 

3.8 Förpackningssäkerhet och legala krav 

Förutom att förpackningar skyddar föremål från att förstöras innehåller den även 

information som skyddar distributörer, leverantörer, återförsäljare med flera från 

juridiska konsekvenser som kan uppstå. Detta genom att de har koll på hur föremålet 

transporteras, lagras, spåras, hur det används, återvinns och slutligen förstörs. 

Somliga av dessa budskap är tydliga och finns ofta i form av bildsymboler på 
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förpackningarna, exempel på detta är ”this side up/denna sida upp” och 

”fragile/ömtålig.” Förpackningarna har förutom att skydda innehållet även ett syfte 

om att informera kunder om vad de stoppar i sig, till exempel varningstexter på 

cigarettpaket eller informationstexter(Kirkpatrick, 2009). Dessutom måste 

förpackningar även följa nationell lagstiftning. Landet där förpackningen tillverkas 

och distribueras styr de rättsliga kraven. Märkning av produkt, näringsinformation, 

ingredienser, streckkod, varumärke är några av de delar som tas upp som juridiska 

frågor. De olika legala kraven som ställs på produkten och på innehållet av 

produkten gör att produkten inte får nå ut till marknaden förrän den är godkänd av 

rättsliga myndigheter. (Klimchusk/ Krasovec, 2006). 

3.9 Layoutarbete och planering 
Målet för en lyckad layout är att den ska vara stimulerande, tillfredsställande och 

tankeväckande samt tilltalande för ögat. Det finns olika grundprinciper för att 

framhäva detta, några att ta hänsyn till är: balans, kontrast, värde, position, hierarki 

och textur. Konsumentanalytiker har lagt mycket tid till att forska på hur och varför 

förpackningsdesign lockar kunder, de har kommit fram till olika faktorer som bäst 

fångar kundens intresse. De fyra främsta faktorerna är: färg, fysisk struktur, 

symboler, siffror och typografi. (Klimchusk/ Krasovec, 2006). 

För att förpackningsdesignern ska ha goda förutsättningar att ta fram en bra 

förpackning krävs att hon/han har tillgång till information om hur förpackningen är 

tänkt att användas. Annan information som är bra för designern att veta är storlek, 

struktur och specifikationer, vilka krav som ställs på förpackningen och hur den ska 

språkanpassas med mera. (Klimchusk/ Krasovec, 2006). 

3.10 Tekniska krav på förpackningsdesignerns material 
Processen för att skapa förpackningar bör starta med handgjorda skisser som 

utvecklas till digitala dokument. Dokumenten passerar i sin levande fas genom olika 

individer eller team som tillför sin del till dokumentet. För att förhindra att problem 

uppstår under vägens gång, eller i slutproduktion bör det dokumenteras på rätt sätt. 

De program som oftast används för att skapa förpackningar är Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop och Adobe InDesign. Med ett genomtänkt arbetsflöde kan både tid 

och pengar sparas in. (Klimchusk/ Krasovec, 2006). 

För att på bästa sätt nå ut till sin målgrupp krävs det att den information som 

framgår är tydlig. För fotografier och illustrationer ställer detta vissa krav. 

Illustrationer bör sparas som objektgrafik eller pixelbilder. Diagram, nyhetsgrafik 

och logotyper sparas som objektgrafik. Med objektgrafik menas att de består av 

matematiska kurvor, vilket gör att de går att förändra i storlek utan att kvaliteten blir 

sämre. Objektgrafiken sparas med fördel som EPS eller PDF-filer. (Johansson/ 

Lundberg/ Ryberg, 2006).  

Pixelbilder/fotografier består av digitala bilder och för dem krävs det att de har rätt 

upplösning och är sparade på rätt sätt. Detta mäts i ppi, pixels per inch, när det gäller 

en datorskärm och dpi, dots per inch när det gäller tryckt material. 72 ppi räcker till 
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en bild tänkt att visas på hemsida, medan en tryckt bild behöver högre upplösning, 

300 dpi. (Klimchusk/ Krasovec, 2006). Pixelbilder redigeras vanligast i Adobe 

Photoshop, och sparas som TIFF, EPS eller PDF. (Johansson/ Lundberg/ Ryberg, 

2006).  

Typografi och andra grafiska element är generellt konverterade till konturer 

(outlines), eller vektoriserade. Vissa fonter kan även de konverteras till vektorgrafik, 

att omvandla fonter till vektorgrafik underlättar för slutproduktionen då de som 

arbetar sist i arbetsflödet inte behöver ladda ner fonter ifall de saknas. Bilder och 

fonter som är vektoriserade går också att förändra i storlek utan att kvaliteten 

försämras. När materialet är framtaget görs korrektur, en så kallad pre-flight. Där 

inspekteras så att materialet är redo att tryckas och att all information som behövs 

finns med. Delar som kollas i en pre-flight är förpackning, skärmärken, utfall på 

bilder och att grafiska element formaterats på rätt sätt, att föremål som inte ska vara 

med är raderade och att rätt fonter finns med mera. När allt är godkänt är 

förpackningen redo för att tryckas. (Klimchusk/ Krasovec, 2006). 
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3.11 Marknadsföringsmixen 
I marknadsföringsmixen finns fyra P: produkt, pris, promotion och plats. Ibland talas 

även om ett femte P, engelskans packaging, -förpackning (Ambrose/Harris, 2011). 

Produkt står för vad den fysiska produkten eller tjänsten kommer att svara mot 

konsumenters behov. 

Pris är hur mycket de är villiga att betala för produkten eller tjänsten. 

Pr är till för att öka kännedomen om produkten. 

Plats är där tjänsten är till för att användas eller där produkten är till för att säljas. 

Förpackningen som i vissa fall räknas som ett femte P, är i det här fallet det som för 

samman de fyra andra P:na i marknadsföringsmixen i ett visuellt uttryck. 

(Ambrose/Harris, 2011) 

Varför fokusera på varumärkesidentitet? 

”Brands help consumers cut through the proliferation of choices available in every 

product and service category” Scott M.Davis Brand Asset Management (Wheeler, 

2006) 

 

 

Figur 3: Illustrationen visar vilka steg ett företag bör fokusera på för att förbättra sin varumärkesidentitet. (Wheeler, 2006) 

Skälen för ett företag att investera i en varumärkesidentitet är: 

1. Gör det enklare för konsumenter att köpa produkter 

En stark varumärkesidentitet hjälper till att hantera uppfattningen om ett företag 

och differentiera det från konkurrenter. Är ett varumärke tydlig i sin kommunikation 

är det lätt för kunden att urskilja fördelar och egenskaper.  

2. Gör det enkelt för säljarna att sälja produkter 

Strategiska varumärken arbetar med att framhäva styrkor hos företaget, att 

kommunicera företagets unika värde och att skapa en medvetenhet. Att pitcha ett 

varumärke med tydliga styrkor gör det enklare för säljarna.  

3. Gör det enkelt att bygga varumärkeskapital 

Alla har som mål att förbättra sitt varumärke och sitt rykte. Ryktet ses som den 

främsta tillgången. Framgången beror sedan på hur de skapar medvetenhet och 

bevarar sitt rykte. (Wheeler, 2006) 

 

Företags varumärken är levande, liksom förpackningar och är ständigt i behov av 

utvärderingar och förändringar för att varumärket ska vara fortsatt starkt. När en 

förpackning inte längre tilltalar målgruppen är det tid att utvärdera vad som går att 

förändra. (Ambrose/Harris, 2011) 
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3.13 Varumärkesstrategi 

 Varumärkeskapital (Brand Equity) är i dag en viktig del i de flesta företags 

affärsstrategier.  Varumärkeskapitalet kan beskrivas i en modell som baseras på tre 

delar, varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet och varumärkesassociationer. De 

olika delarna kan vara konkurrensfördelar och företag behöver ständigt jobba med 

att förbättra dessa.  

 

Varumärkeskännedom: kan sammanfattas som kundernas kännedom om 

varumärket. Har kunden kännedom om varumärket kan det påverka positivt eller 

negativt vid beslut om köp. (Aaker & McLoughlin, 2010) 

”Products from the major competing companies around the world become increasingly 

similar. Inevitably, this means that the whole of the company´s personality, its identity, 

will become the most significant factor in making a choice between one company and 

its products and another” –Wally Olins. (www.dmi.org , artikel 2) 

 

Varumärkeslojalitet: En lojal kund kan vara ett inträdeshinder för konkurrenter på 

marknaden. Dessutom byter en lojal kund ogärna varumärke utan att det grundar sig 

på olika förändringar i till exempel vanor, livsstilar eller kostnader.  

 

Varumärkesassociationer: handlar om de associationer kunder har till varumärket. 

Dessa kan vara både positiva och negativa och påverka kundens beslut om köp, som i 

varumärkeskännedom. (Aaker & McLoughlin, 2010) 

  

 

Figur 4: Varumärkeskapital ses idag som en viktig strategi för många företag, en modell för att beskriva detta är figur 4, där 

varumärkeskapitalet är uppdelat på tre delar: varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet och varumärkesassociationer. (Aaker & 

McLoughlin, 2010) 

 

Rob Wallace, Managing Partner, Wallace Church skriver i en artikel att hans teori om 

varumärkesstrategier är att många tror att det är reklam och annonsering som gör 

att produkter säljer mer. Forskning visar på att konsumenter minns mer om 

förpackningar än vad de gör om reklamkampanjer. Det konsumenter kommer ihåg 

från utseendet på förpackningar är 1. Vilken färg förpackningen har, 2. Formen på 

förpackningen (om den har en speciell form), 3. Stilen på logotypen. Rob hävdar att 

dessa tre är de mest framträdande verktygen för att stärka din strategi. 

(www.dmi.org, artikel 1) 
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4 Empiri 

4.1 Analys av den grafiska formen i ett antal konkurrenters förpackningar 
Qwinin är den förpackning inom kosttillskott för klimakteriet det här arbetet fokuserar 

på. I den här delen av arbetet beskrivs Qwinin och konkurrenter till produkten i en 

grafisk analys av deras förpackningar.  Några konkurrenter till Qwinin som kommer 

att analyseras är Femal balans, Remifemin, CHELLO, Femarelle och Femiform.  

En väl kommunicerad förpackning 

Förpackningar idag har mer i uppgift än att skydda produkten och underlätta för 

lagring och transport. Idag är förpackningen ett kraftfullt och effektivt verktyg för 

marknadsföring.  Konsumenter får viktig information från förpackningen och dess 

design. Uppstår det obalans i förpackningslayouten och informationen och den 

upplevda känslan för produkten kan det leda till negativa eller positiva känslor för 

produkten. (www.onlinelibrary.wiley.com.lt.ltag.bibl.liu.se, artikel 3)   

Om man går djupare in på Klimchusk och Krasovecs formel för en väldesignad 

förpackning (2.3) så ska en väldesignad förpackning kommunicera och marknadsföra 

varumärkesstrategin effektivt, produktinformationen ska vara tydlig. Informationen 

ska vara ordnad hierarkiskt, vilket menas att de olika elementen ska vara ordnade 

efter hur viktiga de är, att informationen är tydlig och lätt att förstå, sortiment och 

produktskillnader är lätta att urskilja. Förpackningen ska dessutom beskriva och 

föreslå användning och ändamål visuellt, skilja produkten från konkurrenter, samt 

särskilja förpackningen på butikshyllan. (Klimchusk/ Krasovec, 2006).   

Ett annat sätt att se på förpackningar är som nämns i studien Sustainable Packaging 

Design: a Holistic Methodology for Packaging Design 

(www.onlinelibrary.wiley.com.lt.ltag.bibl.liu.se, artikel 4), där de tar upp olika faser 

för en förpacknings hållbarhet. De kategoriserar dem i olika steg som kan användas 

genom en förpackningslivscykel. Enligt studien är de olika stegen lika viktiga. För att 

en förpackning ska vara hållbar bör man se till hur miljövänlig förpackningen är och 

hur förpackningsprocessen går till, distributionskostnader (material, transport, 

kostnader för detaljhandeln), produktkvaliteten måste bevaras, man måste också 

fokusera på marknadsföring och exponering samt användarvänlighet. 

 

Studie 

Utifrån ovan beskrivning av hur en förpackning bör layoutas för att kommunicera väl 

granskas Qwinin och konkurrenter till Qwinin ur ett grafiskt denotativt perspektiv. 

Det som analysen fokuserar på är hur de olika förpackningarna använder de fyra 

viktigaste delarna som fångar uppmärksamhet: färg, form, symboler och typografi, 

men också i vilken ordning de olika elementen är ordnade på förpackningen, ifall 

informationen är lätt att ta till sig och förstå för konsumenten och ifall förpackningen 

beskriver och föreslår användande visuellt.  Informationen som kommer fram i 

denna analys används senare i en positioneringsmatris med axlarna förpackningens 

kommunikation/tydlighet i förhållande till pris. (4.2) Resultatet presenteras senare i 

arbetet (5.1) 
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4.1.1 Qwinin 

Qwinin är ett kosttillskott som är skapat för att 

lindra de vanligaste besvären som hör till 

klimakterieproblem. Qwinin innehåller en unik 

kombination av Soja-isoflavoner, Rödklöver, 

Pumpafrön och Folsyra. (www.vitalobo.se) 

 

 

Grafisk analys: Till stora delar består förpackningen av rosa i olika toner, en färg som 

förknippas med känslighet, romantik, harmoni, avslappning och ett gott humör. 

Färgen anses också bota en del sjukdomar, men bör inte användas av personer med 

temperament. (fengshui.ifokus.se). Eftersom färger är en av de viktigaste aspekterna 

på en förpackning då konsumenter kan identifiera färger på förpackningen innan de 

lägger märke till andra visuella objekt på förpackningen är det viktigt att välja rätt 

färger att kommunicera med. (Klimchusk/ Krasovec, 2006).   
Förutom den rosa färgen syns ett glatt kvinnoansikte på förpackningen. Bilder på 

förpackningen kan förstärka det visuella intrycket av förpackningen om det används 

på rätt sätt.  (Klimchusk/ Krasovec, 2006). Den svarta brödtexten bryts av med en 

gråaktig färg på rubriktexter.  Den hierarkiska ordningen på Qwinins förpackning är 

tydlig. För det första syns Qwinin tydligt, vilket också är det som kommunicerar 

varumärket. För det andra så kommer beskrivningen av vad Qwinin är och för det 

tredje vad produkten kan hjälpa till med. Qwinins teckensnitt är feminint och kursivt, 

syns väl på förpackningen och teckensnittets personlighet kan anses passa på 

förpackningen då det känns feminint. Att definiera rätt personlighet på teckensnittet 

är den viktigaste principen för teckensnitt på förpackningar.  (Klimchusk/ Krasovec, 
2006).  
Pris: ca 169 kr. 

4.1.2 Femal Balans  

Femal Balans är ett traditionellt växtbaserat läkemedel, vars 

huvudsakliga uppgift är att lindra PMS och klimakteriebesvär. 

Femal Balans innehåller inte östrogen. Vid användning av Femal 

Balans sägs PMS-symtom reduceras med 80 %, dessutom ska 

viktuppgången vid PMS minskas med 50 %, livskvaliteten ska öka 

och den ska verka uppiggande. (www.svenskhalsokost.se) 

 

Grafisk analys: Den grafiska utformningen på Femal Balans består av en  

rektangulär förpackning där färgerna går i rött och vitt. Röd är en färg som står för 

vitalitet, kraft, passion och aggression. (Ambrose/Harris, 2011) Färgen aktiverar det 

sympatiska nervsystemet och gör att vi blir mer alerta. (www.pley.se) 

Förpackningslayouten är enkelt utformad och stilren. Det används tre olika färger för 

teckensnitten: rött, vitt och svart. Teckensnitten är i rubrik och undertexter skrivna i 

serifer.  Den hierakiska ordningen på förpackningen för Femal Balans är otydlig.  

Det är många olika färger och storlekar på texterna och det är mycket information 
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som man vill förmedla till konsumenten. Produktnamnet Femal Balans framhävs 

tydligt och att det är till för PMS och klimakteriebesvär framgår också relativt tydligt. 

Men den övriga informationen blir något rörig. Bilden som ska skapa det visuella 

intrycket på förpackningen bidrar inte med något på förpackningen då den inte säger 

någonting till konsumenten. En förpackningslayout som är balanserad ska göra att de 

olika elementen på förpackningen ska bilda känslan av en helhet, det visuella ska 

vara balanserat och skapat i symmetri eller asymmetri. (Klimchusk/ Krasovec, 

2006). Trots att informationen på Femal Balans är rörig, så bildar de olika elementen 

en helhet och gör förpackningen balanserad. 
Pris: ca 275 kr 

 

4.1.3 Remifemin  

Remifemin är en annan konkurrent till Qwinin som består av 

ett växtextrakt från en ört. Denna ört heter Silverax, 

Cimicifuga Racemosa. Örten har månghundraårig tradition 

som en växt som används just vid klimakteriebesvär. 

Remifemin är även ett naturläkemedel. 

(www.svenskhalsokost.se) 

 

Grafisk analys: Remifemin baserar sin förpackningslayout på färgerna vitt, lila och 

senapsgult/limegrönt. Remifemin har en illustration i form av en växt på 

förpackningen. Texten är skriven i sanserifer och logotypen ”Remifemin” har en 

mjukare form av sanserif.  Hierarkin på förpackningen där Remifemin är centrerad 

och täcker nästan hela förpackningens bredd är tydlig. Detta trots att det på 

Remifemins framsida är olika storlekar på teckensnitten. Ögonen drar sig naturligt 

till informationen på förpackningen. Förutom Remifemin står texten skriven i samma 

teckensnitt. Storleken på texten på förpackningen ska alltid vara anpassat till andra 

element och helheten av storleken på förpackningen.  (Klimchusk/ Krasovec, 2006)  

Den beskrivande texten av produkten är tydlig på förpackningen, där det tydligt står 

att produkten är till för att lindra klimakteriebesvär. Förpackningen är stilren och 

enkel i ovandel och underdelen bryts av med en senapsgul kontrast som gör 

förpackningen intressant. Gul färg är optimismens färg, men står även för intelligens, 

innovation och försiktighet. Lila färg symboliserar lugn, lyx och sorg men sägs även 

stärka självkänslan (Ambrose/Harris, 2011). Vissa nyanser av lila kan förknippas 

med kvinnlig homosexualitet. (www.pley.se) Illustrationen som visas på 

förpackningen som är till för att stärka det visuella intrycket, står för naturlighet, då 

det visar örten som produkten består av. 

Pris: ca 199 kr. 
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4.1.4 Chello  

Chello är ett kosttillskott som är hormonfritt och lindrar symtom 

vid övergångsåldern. Chello innehåller soja, salvia och andra örter. 

Produkten påstås göra livet för kvinnor i klimakteriet lättare och 

behagligare. (www.vitapost.se) 

 

Grafisk analys: Chello har i likhet med Femal Balans använt sig av rött och vitt på sin 

förpackning. Chello står i serif, medan övriga delar av texten på  

förpackningen står i sanserif. I vänsterkant på förpackningen syns illustrationen av 

en kvinna. Rubriken Chello är tydlig och lätt att urskilja. Den andra texten, som ska 

beskriva produkten är inte lika tydlig. För att en förpackning ska vara tydlig i sin 

kommunikation måste all text på förpackningen vara tydlig på avstånd, ett avstånd 

mellan konsumenten och butikshyllan. Dessutom ska alltid all typografi vara 

anpassad till övriga element på en förpackning.  (Klimchusk/ Krasovec, 2006) 

Produktinformationen är inte tydlig på förpackningen. Illustrationen på 

förpackningen som enligt klimschusk/Krasovec ska kunna öka det visuella intrycket 

på förpackningen om det används på rätt sätt, är tydlig. Den visar en kvinna som 

befinner sig i balans inuti en cirkel. Den hierarkiska ordningen på förpackningen är 

att Chello syns först, sedan syns kvinnan och det röda fältet längre ner. Texten i 

nederkant syns sist. 

Pris: ca 229 kr. 
 

4.1.5 Femarelle  

Femarelle är en annan produkt som sägs ha effekt på 

klimakteriebesvären. Dessutom stärker den benstommen. Femarelle 

innehåller sojabönor och linfrö. Femarelle sägs vara snabbverkande 

och de flesta bör märka effekt inom 5-7 dagar. (www.vitapost.se) 

 

Grafisk analys: Femarelle skiljer sig i förpackningslayout från de övriga  

produkterna. Detta genom att förpackningen innehåller andra färger. Vitt och blått är  

huvudfärgerna på förpackningen med inslag av grönt. Blått står för stillhet, harmoni, 

trohet, ansvar, tradition och är själens, sanningens och allvarets färg och har 

dessutom en avslappnande, pulssänkande och svalkande effekt (Ambrose/Harris, 

2011). Femarelles logga är skriven i en serif, medan övrig text på förpackningen är 

skriven i sanserif.  Femarelles logotyp är inte så tydlig, då den smälter in bland de 

andra elementen på förpackningens framsida. Den hierarkiska ordningen på 

förpackningen störs av att ”Fyto-SERM” är framträdande, i likhet med logotypen. Det 

är också många olika intryck på förpackningen som bridrar till att kommunikationen 

inte blir tydlig, då den inte föreslår användande på ett visuellt sätt.  

Pris: ca 269 kr. 
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4.1.6 Femiform  

Femiform ska skapa balans och välbefinnande hos kvinnor i 

övergångsåldern. Kvinnan får genom Femiform i sig viktiga 

vitalisering och -näringsämnen. Femiform innehåller bipollen, 

pergapollen, bidrottninggelé och ginseng-extract. 

(www.vitapost.se) 

 

Grafisk analys: Femiform har en förpackningslayout som är harmonisk och 

enhetlig på så sätt att färgerna på förpackningen nästintill smälter ihop. Den består 

av en orangeaktig färg med lite rött i och en gräddvit färg.  Orange färg förknippas 

med energi, livsglädje, entusiasm och äventyrlighet. (Klimchusk/ Krasovec, 2006) 
 På förpackningen går det även att se konturerna av en kvinna. Teckensnittet är 

skrivet i sanserif.  Kvinnan på förpackningen som ska skapa det visuella intrycket på 

förpackningen i kombination med texten bidrar inte med någon direkt klarhet för 

konsumenten. Informationen som ska bidra till att konsumenten förstår vad det är 

den ska köpa framgår inte, ”det naturliga alternativet för kvinnan” säger inte mycket. 

Färgerna och illustrationen bidrar inte heller till att skapa förståelse för 

konsumenten.  Så trots att den hierarkiska ordningen på förpackningen är tydlig, blir 

kommunikationen för förpackningen inte tydlig då det inte framgår vad den är tänkt 

att hjälpa till med.  

Pris: ca 216 kr. 
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4.2 Positionering 
Som nämnt tidigare i arbetet används positionering för att särskilja varor och 

tjänster och ge konsumenten en anledning till att köpa. Baines, Fill och Page nämner 

två element som avgör hur ett varumärke är positionerat på marknaden, det första är 

design och funktionalitet, det andra hur det uppfattas i relation till andra 

varumärken på marknaden. 

Positioneringsmatrisen används i arbetet för att särskilja hur förpackningarna står 

sig på marknaden i förhållande till kommunikation och pris.  

Tanken med positionering är att se på var Qwinin befinner sig i förhållande till de 

andra förpackningarnas layouter idag och var målsättningen är att hamna. Punkten 

för Qwinins målsättning är inte en fast punkt, utan målet är ha en förpackningslayout 

som är mer kommunikativ än sina konkurrenter, oavsett var konkurrenterna 

befinner sig. 

Det som påverkar var de positioneras är hur de kommunicerar sitt budskap på 

förpackningen, hur tydlig är informationen och hur lätt är det att tillgodose sig den 

information som står. Resultatet från detta kommer från analysen av konkurrenters 

förpackningar ur ett grafiskt perspektiv (4.1, 5.1). Den andra parametern är pris, var 

de positioneras på matrisen vad gäller pris är hur högt eller lågt priset är i 

förhållande till varandra.  Parametrarna på positionsmatrisen är därför av annan 

karaktär än de som Baines, Fill och Page rekommenderar för positionering.  

I positioneringsmatrisen tas inte hänsyn till de olika produkternas faktiska påverkan 

på kvinnokroppen och inte heller till mängden innehåll per förpackning. 

Positioneringen syftar enbart till layout och pris per förpackning.  

 

Figur 5: Positioneringsmatris över Qwinins nuvarande position bland konkurrenter och förpackningen/produktens målsättning att nå 

upp till.
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4.3 Gruppintervju 
Intervjun pågick i omkring 30 minuter onsdagen den 18 april 2012, i en lånad lokal i 

Gislaved. Medverkande var sex stycken kvinnor mellan 50-60 år och en kvinna som 

var 45 år, se bilaga 1. Kvinnorna valdes ut för att de ansågs passa inom målgruppen 

för användarna av Qwinin, vid tiden för intervjun var de ej användare av 

kosttillskottet. Bland kvinnorna som intervjuades fanns det de som kände varandra, 

de som var bekanta och någon som inte kände till de andra mer än till utseendet.  

Stämningen bland de intervjuade kvinnorna var trevlig. 

 

De medverkande i intervjun är i Qwinins målgrupp och skulle kunna vara potentiella 

konsumenter. Frågorna som ställdes under intervjun grundade sig på allmänt 

shoppingbeteende hos de medverkande, shoppingstruktur, lojalitet till butiker, 

reklamens påverkan med mera. Vidare diskuterades varumärkeslojalitet och 

tillvägagångssätt för att köpa en produkt de aldrig tidigare köpt. Deras syn på 

kundklubbar och sms-erbjudanden och avslutningsvis en diskussion kring 

naturläkemedel och färger. Intervjun gjordes för att få en översikt på hur kvinnor i 

målgruppen beter sig när de handlar, hur de beter sig mot varumärken, deras syn på 

reklam etc. 

Undersökningen går att finna i bilaga 1, resultatet 5.2. 

4.4 Enkätundersökning 

En enkätundersökning är genomförd bland 28 personer 24-25 april 2012. 

Deltagarna som utsågs till enkäten var personer som passerade förbi entrén till 

Nordstan, Göteborg och passade in i målgruppen för Qwinin. Undersökningen är 

gjord för att komplettera den information som framkom under gruppintervjun detta 

med anledning av att det inte blev mycket diskussion kring just förpackningars 

utseende. Enkäten är dessutom tänkt att undersöka det som sagts under intervjun 

för att se om informationen stämmer bland en annan grupp av kvinnor. 

Enkätundersökningen svarar för vad som är den viktigaste informationen på 

förpackningar och hur viktigt det är med till exempel säljares påverkan jämfört med 

vänners rekommendationer. 

 

Frågeställningen på enkäten var ”vad är viktiga faktorer vid köp av produkter som 

inte införskaffas särskilt ofta?” 1= inte så viktigt, 10= viktigt.  

Undersökningen går att finna i bilaga 2, resultatet 5.3. 

4.5 Mailintervju 

31 januari 2013 hölls en kort mailintervju med Jan Schultz, som är Design Centre 

Manager på DS Smith Packaging i Värnamo. DS Smith Packaging är ett engelskt 

företag, före detta SCA, med 22 00 anställda och finns i hela Europa. Jan fick svara på 

några frågor relaterade till förpackningsdesign, se bilaga 3. 

Under mailintervjun med Jan ställdes ett par frågor kring hur idéer för förpackningar 

tas fram, hur de anpassas efter målgrupp och hur ofta en förpackningsdesign 

förändras med mera. 
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Jan beskriver förloppet om idéerna kring förpackningar genom att de först får en 

kravspecifikation från en kund. I nästa steg är det deras designers på DS Smith 

Packaging som får i uppdrag att hitta på lösningar som stämmer överrens med 

kravspecifikationen. För att lättare komma på idéer går de ibland ihop flera 

designers och har workshops för att komma fram till kluriga lösningar. Jan tillägger 

även att förutom att komma på en klurig förpackning är det även viktigt att tänka på 

hur förpackningen ska transporteras, samt att logistiken ska fungera och hur 

förpackningen ska passa att packas på pall. 

Vidare säger Jan att förpackningens främsta syfte är att skydda innehållet, behövs det 

en stark förpackning används brun wellpapp. Många gånger är det också viktigt att 

förpackningen syns och att den har ett snyggt tryck säger Jan.  

En förpackning behöver förnyas när en kund tillexempel byter sin grafiska profil, 

men också om förpackningens innehåll förändras. Jan säger även att förändringar på 

förpackningen ibland kan ske när de på DS Smith Packaging har nyheter i sitt 

produktionssätt och att detta kan leda till förbättringar för kunden. Argumenten för 

att skapa en förpackning är enligt Jan att det är en del av kundens produkt, att det är 

få produkter som inte kräver en förpackning. Det kan även vara så att det ska 

marknadsföras nya produkter eller att företaget omprofileras. 

För att ta fram förpackningar finns det flera standardmodeller att utgå ifrån som i sin 

tur kan anpassas och utvecklas för att passa produkten och kunden på bästa sätt. För 

wellpapplådor säger Jan att modell 0201 är en standardmodell som de flesta tänker 

på när de tänker på wellpapplådor. 

 

Intervjun går att finna i bilaga 3. 
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5 Resultat 

5.1 Konkurrenter och positionering 

I empirin granskades förpackningslayouter för konkurrenter till Qwinin (4.1). 

Det som framkom är att konkurrenterna skiljer sig från varandra men har vissa 

likheter vad gäller färg och layout, Femal Balans och Chello är båda röd/vita. Chello 

och Femarelle har båda mjuka svepande former, Femiform och Remifemin är 

avdelade med färgplatta på mitten av förpackningen. Generellt går det att säga om 

förpackningarna att de olika förpackningsformerna är i likhet med varandra, 

rektangulära. Namnen är även de lika varandra, Femiform, Remifemin, Femarelle och 

Femal Balans. Femarelle är dock den av förpackningarna som skiljer sig mest i färg, 

då den förpackningen består av vitt och blått med inslag av grönt.  

Qwinins förpackning med den rosa färgen som står för harmoni, avslappning, skiljer 

sig från sina konkurrenters, i och med sin rosa färg. Den hierarkiska ordningen 

uttrycker sig tydligt och den visuella bilden med en kvinna visar tydligt vem 

förpackningen riktar sig åt.  

Femal Balans har en hierarkisk ordning som är otydlig, en visuell bild som inte 

medför något värde, texten på förpackningen är dessutom otydlig och svår att utläsa. 

Remifemin har tillskillnad från Femal Balans, en tydligare hierarkisk ordning, ett 

starkt visuellt uttryck i och med sin illustration i form av en ört, tydlig information 

och en uppdaterad förpackning.  

Chello är också en förpackning som inte har en så tydlig hierarkisk ordning inte så 

tydlig information på förpackningen, men däremot ett starkare visuellt intryck i och 

med illustrationen av en kvinna. Femarelle är den som skiljde sig mest från sina 

konkurrenter i och med sin blå förpackning, där den hierarkiska ordningen inte är så 

tydlig, det visuella intrycket är otydligt och informationen är inte heller den tydlig. 

Femiform har en tydlig hierarkisk ordning, men informationen är inte kommunikativ 

då det inte framgår vad förpackningen innehåller, det visuella intrycket är också 

svagt.  

Figur 6: Analysschema från sex stycken förpackningar inom kosttillskott för klimakteriet, analyserade ur ett grafiskt perspektiv. 
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Positionsmatrisen visar var Qwinin står idag, i förhållande till konkurrenterna och 

vilken position man strävar efter. Matrisen över positioneringen är tydlig och 

hänvisar till analysen av konkurrenters förpackningar (4.1) samt gruppintervju och 

enkätundersökning (5.2, 5.3). Det som tydligt framgår i matrisen över 

positioneringen är prisskillnaden för de olika produkterna i förhållande till deras 

förpackningslayout, hur vissa av produkterna kan ha ett högt pris men samtidigt en 

inte så kommunikativ förpackningslayout. Ingen information om försäljning framgår.  

Resultatet när de olika förpackningarna är utplacerade i matrisen visar att Qwinin 

och Remifemin är de förpackningar som är mest kommunikativa i sina förpackningar 

gentemot sina konkurrenter. Femal Balans och Femarelle är de av förpackningarna 

som inte har förpackningar som kommunicerar tydligt till konsumenterna.  

5.2 Gruppintervju 
Intervjupersonerna var något återhållsamma vad gäller spontanitet vid inköp, då de 

flesta svarade att de var strukturerade och inte ofta handlar saker som inte finns med 

på inköpslistan. Att de inte påverkades nämnvärt av demonstratörer med mera. Dock 

gav de utrymme för att de trodde att butikskommunikation påverkade dem och att 

de ibland föll offer för saker som finns tillgängliga till exempel varor som placerats i 

början eller i slutet av en butik. Intervjupersonerna är återkommande till att de vill 

lita på produkter innan de köper något och för att komma fram till detta kan de 

rådfråga vänner eller säljaren. Även om de var eniga om att säljaren kanske inte 

alltid är riktigt ärlig.   

En trovärdig produkt för kvinnorna var när de kunde känna att det hjälpte. Men 

också att det kunde variera från person till person, att något som var trovädrigt för 

någon inte behövde vara det för någon annan.  Här kom det även fram att de ofta går 

på vänners rekommendationer, att om någon som de litar på säger någonting tror 

dem på det, men att det ibland också var en vägning mellan säljare och vänners 

rekommendationer. Intervjupersonerna var överrens om att de påverkas av andra 

genom så kallad word-of-mouth, där man litar mer på vänner än på reklam. 

På frågan om varumärkeslojalitet och hur lojala kvinnorna var mot varumärken där 

det till exempel finns liknande produkter, där någon är betydligt dyrare var blev 

svaren något blandade, någon svarade att om inte kvalitén var sämre så brydde hon 

sig inte. De sa även att de gärna köper sådant de är bekanta med sedan tidigare. 

 

Förpackningarna fick gärna spegla innehållet med färgval och illustrationer.  

Dock skulle layouten hålla sig enkel och det fick inte vara för mycket information på 

framsidan, då de menade att informationen ofta ändå framgår på baksidan. Reklam 

är inte något intervjupersonerna finner intressant, utan de säger att de tror att sms-

erbjudanden har större effekt då detta är något de valt själva. 

Färger som intervjupersonerna förknippar med trovärdighet var lite olika. Rött, gult 

och grönt framkom som självklara svar från någon. En annan svarade snarare att 

färgerna inte fick vara för mesiga. En tredje kopplade inte samman någon färg med 
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just trovärdighet, utan svarade istället att det skulle vara färgglatt. Ytterligare en 

intervjuperson svarade att det inte fick vara grått eller svart för att det då skulle 

kännas fel om det skulle stå för uppiggande medel. Ett annat svar var att innehållet i 

förpackningen gärna fick återspeglas på i layouten, till exempel att om det innehöll 

lavendel så kunde det också vara lavendel på förpackningen. 

Eller om förpackningen exempelvis skulle innehålla tranbär så skulle den kunna vara 

rödaktig. När intervjupersonerna tillfrågades om vilka färger som de förknippade 

med naturläkemedel svarade de grönt och lila. Detta utan att de egentligen visste 

varför. På frågan om vilket formspråk de gillade så svarade intervjupersonerna att 

det skulle vara enkelt. Det fick inte vara för mycket information på framsidan, då de 

menade att information ändå var något som stod på baksidan. Om en förpackning 

skulle innehålla människor, tyckte de att det inte skulle kännas så trovärdigt. För att 

en produkt verkligen skulle vara trovärdig för dem, svarade intervjupersonerna att 

de ville veta att den verkligen fungerar. 

5.3 Enkätundersökning 

Av de svar som framkom från kvinnorna i enkätundersökningen (4.4) framgick det 

att tydlig information, innehållsförteckning och vänners rekommendationer var 

viktigt. Människor på förpackningen spelade minst roll för att de skulle lockas till 

köp, medan illustrationer och reklam/media fick ungefär 5 av 10 på skalan över hur 

viktigt det var. Det går att konstatera att personerna är mer intresserade av att de får 

ut tydlig information om produkten snarare än att designen är välarbetad, att det här 

är en målgrupp som inte finner det lika viktigt eller tror sig påverkas av layouten. 

Frågeställningen på enkäten var ”vad är viktiga faktorer vid köp av produkter som 

inte införskaffas särskilt ofta?” 1= inte så viktigt, 10= viktigt.  

 

Resultat från enkätundersökningen: 

Tydlig information     9,67 

Innehållsförteckning    8,33 

Enkelhet      7,16 

Design/Layout     6,83 

Illustrationer      5,5 

Färger      7,16 

Människor på förpackningen  2,65 

Säljarens påverkan    6,67 

Vänners rekommendationer   8,67 

Reklam/Media     5,83  

Förmånliga/ extrapriser på produkten  7,33 

 

5.4 Mailintervju 

Vid mailkonversationen med Jan Schultz (4.5) som är förpackningsdesigner på DS 

Smith i Värnamo berättade att förpackningars främsta huvuduppgift är att skydda 

innehållet. Att det dessutom är viktigt att tänka på hur förpackningen ska 
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transporteras för att utforma en form som gör det lätt att stapla på pall. 

Förpackningar används även i marknadsföringssyfte och därför kan det vara bra 

med ett snyggt tryck som syns. Att anpassa förpackningen efter grafisk profil är 

också viktigt, eller om förpackningens innehåll ändras. Förändringar i förpackningar 

kan också ske när de på DS Smith Packaging har nyheter i sitt produktionssätt som 

kan leda till förbättringar för kunden. 
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6 Analys 

Delarna i analysen grundar sig på det som kommit fram från resultatet samt det som 

skrivits teorin i arbetets början. Analysen ska utgöra likheter och skillnader som 

nämnts i de olika delarna.  

6.1 Förpackningars viktighet 

En förpacknings uppgift är både säker distribution och god försäljning.  

Att tänka på hur förpackningen ser ut kan bidra till merförsäljning för produkten. På 

det sätt som en förpackning ser ut förmedlar de produktens varumärke och budskap. 

Då förpackningar ofta är det första mötet en kund har med produkten är det av vikt 

att layouten inger trovärdighet. Något också intervjupersonerna nämner att för att 

de ska köpa en produkt måste den vara trovärdig. Att använda förpackningar som ett 

verktyg för att göra produkten mer kostnadseffektiv är en möjlighet och i teorin lyfts 

också fram hur viktigt det är att fokusera på rätt målgrupp och förlita sig till de lojala 

konsumenterna. 

Marknadsanpassade förpackningar är viktigt som nämns i boken ”The Design of 

Everyday Life” När en produkt är ny och revolutionerande krävs inte mycket mer än 

att den finns på marknaden. Men i takt med att konkurrenter börjar producera 

liknande produkter är det bra att se till vilka skillnader som går att skapa mot 

konkurrenterna, till exempel att ändra eller ta fram en förpackningslayout.  

6.2 Förpackningsdesign som helhet 

Som nämns i teoriavsnittet utlovar förpackningar ett löfte. Den säger vilka fördelar 

som finns med att köpa just den produkten och konsumenter tar inte lång tid på sig 

för att bestämma om de gillar en produkt eller ej.  

Då krävs det av förpackningen att den är lätt att läsa av och att det som är viktigt 

förmedlas på ett trovärdigt sätt, vilket även intervjupersonerna vidhåller.  

Deras spontanitet kring vad de köper beror på vad det är för slags produkt. Är det 

produkter de inte köper så ofta krävs det mer efterforskning, även om 

förpackningens utseende spelar roll. Att enkel, tydlig, och informell förpackning 

hamnar i kunders blickfång är tydligt då det framgår både i teorin och hos 

intervjupersonerna. Där den enkla förpackningslayouten får kunden att vila ögat. Det 

är inte enbart förpackningens utseende som är viktigt, utan även att den tål yttre 

påfrestningar och klarar av att hålla innehållet helt och intakt, som Jan Schultz också 

tar upp i mailintervjun. 

6.3 Utformning av förpackningar 
För att skapa en förpackningslayout som särskiljer sig från konkurrenter krävs det 

kunskap kring målgrupp och konkurrenter. Målet för alla är att ha en förpackning 

som blir det självklara valet för kunden. För att komma fram till det krävs att 

förpackningen sticker ut och gör det enkelt att välja rätt. 

Genom bilder, former och färger kan förpackningen anpassas till målgruppen. 

Intervjupersonerna svarade att de gärna såg någon koppling mellan produkt och 

förpackning och att informationen skulle vara tydlig och enkel. 
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Bilder på förpackningar, som nämns i teorin, är ett bra sätt att undvika missförstånd. 

Däremot kan det behövas ta hänsyn till denotation och konnotation när man tänker 

på bilder. Är det som denotation, entydigt, där det är enkelt att tolka på samma sätt. 

Eller är det som konnotation svårare och lite djupare då det finns fler betydelser. Det 

är viktigt att veta så att förpackningar utformas rätt och att kunder efter sina 

associationer och erfarenheter förstår vad man vill nå ut med. Informationsgrafik är 

också tydligt att använda sig av, det är även kostnadseffektivt då det kan bidra till 

färre översättningar.  

Färger talar även ett tydligt språk i förpackningslayout och att de även kan skapa 

känslor och associeras med olika saker. Detta medger även intervjupersonerna. 

Viktigt att ha i åtanke är dock att det kan uppstå kulturkrockar vid olika färger.  

6.4 Högre försäljning 

I teoriavsnittet nämner Rob Wallace att två tredjedelar bestämmer sig för att köpa en 

produkt på försäljningsstället och att det inom vissa kategorier kan uppstå 

impulsköp på upp till 85 %. Detta visar tydligt på hur viktigt det är att produkters 

förpackningar kommunicerar med konsumenterna. Förpackningen är även sist i 

ledet att påverka kunderna om köpet, då reklam och rekommendationer från andra 

människor spelar in. Jan Schultz nämner också förpackningar som ett steg i 

marknadsföringen, vilket även lyfts i teoridelen: att produkter som är utan 

marknadsföringsbudget istället utnyttjar förpackningslayouten för detta ändamål.  

6.5 Varumärket 

Det femte P:et, Förpackning i marknadsföringsmixen är intressant att lyfta upp som 

en del för ett starkare varumärke. Att inverstera i ett starkt varumärke gör det 

enklare för kunder att köpa, säljare att sälja och att differentiera sig från 

konkurrenter. Även intervjupersonerna svarar att de oftast köper sådant som de är 

bekanta med sedan tidigare vilket säger att varumärkesassociationer är viktigt. 

Att öka kunders positiva inställning till varumärken är inte fel. Att få en kund lojal till 

sitt varumärke kan bidra till att det skapar inträdeshinder för konkurrenter på 

marknaden. Något som även intervjupersonerna vidhöll. 

I teorin framgår också att det inte är reklam och annonser i vidare utsträckning som 

bidrar till att produkter säljer, utan att det är konsumenters uppfattning om 

förpackningar som spelar in. 

6.6. Dennotation och konnotation 
Det uppstår en del känslor och associationer när man studerar förpackningars olika 

utseende. Qwinin är en av dem som försöker vinna målgruppen på sin sida genom en 

förpackning med en leende kvinna, men även att förpackningen är rosa i ett försök 

att vara feminin. Qwinin blir i sammanhanget uppseendeväckande och Femiform 

med sin senapsgula färg blir i förhållande till konkurrenterna mesig och inte särskilt 

övertygande. Femarelles blåa/vita mjuka förpackning är steril och opersonlig och 

blir bland de övriga förpackningarna ointressant. Remifemin är en av de 

förpackningarna som står för mer lekfullhet och kreativitet, färgerna och layouten 
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gör att det känns som att det händer något på förpackningen. CHELLO och Femal 

Balans är de två som utnyttjat den röda färgen som fångar upp aggressionskänslorna. 

Även om CHELLOS förpackning ger en mer levande känsla än vad Femal Balans gör. 

6.7 Qwinin och dess konkurrenter 

Efter att den grafiska analysen gjordes på Qwinin går det att konstatera att den 

nuvarande förpackningen är utformad för att passa sin målgrupp, och att 

kommunikationen är relativt tydlig. Färgen som är rosa kan tänkas vara rätt för det 

produkten är tänkt att stå för. Informationen och den hierarkiska ordningen är tydlig 

på förpackningen. Dessutom innehåller Qwinin en visuell bild som talar för att 

produkten riktar sig till kvinnor. Men frågan är till vilken nytta det är att ha en 

kvinna på förpackningen då intervjupersonerna svarar att de inte vill ha med någon 

människa på förpackningar utan snarare att utsidan ska spegla innehållet. 

Intervjupersonerna säger också att färger på förpackningar inte får vara för mesiga, 

något som Qwinins rosa färg kan tänkas vara.  Vid utformandet av en ny förpackning 

bör också distribution beaktas, hur produkten är tänkt att lagras och transporteras. 

Hänsyn bör också tas till helheten av förpackningen, att den bör vara enkel och tydlig 

och man bör fokusera på varumärket. Detta för att göra Qwinin till det självklara 

valet för konsumenten.  

Om man ska analysera utifrån intervjupersonerna och enkätundersökningen kan 

man anta att Remifemin är den förpackning som de skulle falla för mest. Då den 

innehåller tydlig information, den är färgglad och förpackningen speglar innehållet.  

den förpackning som kan tänkas attrahera intervjupersonerna minst är troligen 

Femarelle med dess blåa förpackning, som inte säger så mycket om innehållet, och 

Qwinin som förmodligen intervjupersonerna inte skulle se som trovärdig. 
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7 Slutsats 

7.1 Varumärket 

Känner konsumenter igen varumärket eller är lojala är det troligt att de köper 

produkten. Reklam och annonser är inte mer effektivt än ett välkänt varumärke och 

en välarbetad förpackningslayout som gör valet enkelt för kunden. Fokus på 

varumärkesidentiteten; varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet och 

varumärkesassociationer lönar sig.  Skapa en positiv atmosfär kring varumärket som 

bidrar till att kunder vill föra det goda omdömet vidare. Dra nytta av att många 

kunder är lojala till varumärken och utmana det inte för mycket.   

7.2 Att hitta rätt layout för målgruppen 
Hitta en passande layout kan vara knepigt. Det gäller att fokusera på målgruppen och 

forma den efter deras önskemål. Att hitta en lagom kombination mellan text, färg, 

form och bilder. Arbeta med färger och de känslor de kan associeras med.  

Skapa enkel layout som gör att produkten sticker ut på hyllan. Ha inte mer än 

nödvändig information på framsidan. Dock viktigt att ha med information som kan 

vara bra juridiskt sett, för att skydda leverantörer, distributörer, legala krav m.m. 

Våga förenkla och för att slippa kostnader för översättning är bilder och 

informationsgrafik ett bra verktyg.  

7.3 Om-design Qwinin 

Slutsatsen för att Qwinin ska kunna öka sin försäljning är att förpackningen borde 

förändras så att den attraherar målgruppen bättre. Det visuella intrycket och 

färgerna bör förändas för att Qwinin ska bli mer tilltalande för konsumenterna och 

för att tydligare visa på vilka fördelar Qwinin har gentemot sina konkurrenter. 

Färgerna på förpackningen får inte vara för mesiga och de får gärna ha viss koppling 

till innehållet. Den visuella bilden bör även den förändras, så att den speglar 

innehållet i förpackningen.  Förändringen av bilden bör göras med kulturella 

aspekter i åtanke, och hur bilden eventuellt skulle kunna tolkas. Det är egentligen 

inte mycket ändringar som behövs för att Qwinin ska tilltala sin målgrupp mer, då 

förpackningen redan ur ett kommunikativt sätt är bra.  Men görs dessa förändringar i 

det visuella så stämmer Qwinins förpackning bättre överrens med hur kvinnor i dess 

målgrupp tycker att en förpackning ska se ut. Stämmer förpackningen överrens med 

vad målgruppen tycker angående former och färger kan det öka försäljningen av 

Qwinin. 

7.4 Frågeställning 

“Hur påverkas konsumenter av förpackningslayouter och hur kan grafisk formgivning 

användas som verktyg för att nå ökad försäljning?“  

Konsumenter påverkas på många sätt av förpackningslayouter. De kan få 

konnotativa positiva associationer av förpackningar på så sätt att de kan bidra till 

köp. Färger och bilder kan också påverka konsumenter positivt eller negativt 

beroende på vad de associerar förpackningen till, vad de associerar till beror på 
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kulturella erfarenheter. Förpackningslayouter kan utlova trovärdighet för 

konsumenten, på samma sätt som den också kan framstå som mindre trovärdig 

bland konkurrenter. Eftersom 2/3 köper produkter på försäljningsstället har 

förpackningslayouter en bidragande faktor till köpet. 

Går det då att öka försäljningen med hjälp av förpackningars utseende? 

Kunder handlar med ögonen, är din produkt tilltalande så handlar kunden, det vill 

säga att kunder gärna gör impulsköp. Sticker Förpackningen ut och har ett enkelt, 

tydligt formspråk och skiljer sig från konkurrenter lockar det till köp. 

Kommunikationen, budskapet, färgen, formen och varumärket samspelar för att få 

kunder att köpa produkten. Det gäller att övertyga kunden om varför de ska köpa 

just denna produkt, och i slutändan hålla det som utlovas, -för att kunden ska komma 

tillbaka och få positiva känslor för produkten. 20 procent är lojala till varumärken 

och byter sällan om de har något de tycker om. Resterande konsumenter är de som 

impulsköper när de kommer till butikshyllan. Är förpackningen utformad väl med 

rätt färg, information, visuellt uttryck och inger trovärdighet för målgruppen och 

konsumenten är chansen att produkten blir köpt och på så sätt bidrar till ökad 

försäljning. 

För att kostnadseffektivisera produkter ytterligare kan det vara bra om man arbetar 

med logistiken i åtanke. Hur förpackas produkten bäst, hur staplas den lättast på pall 

med mera, för att hålla transportkostnader nere. Dessutom måste förpackningen 

uppfylla krav om att bära produkten. 

7.5 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten i arbetet är svårt att svara på, huruvida resultaten skulle bli likadana 

om undersökningarna hade gjorts på nytt. Skulle gruppintervjun gjorts om med 

samma frågor, så hade svaren kanske blivit snarlika. Men om intervjun skulle ha 

gjorts om borde istället frågorna vinklats mer åt att innehålla förpackningsspecifika 

frågor och då skulle svaren också ha blivit annorlunda. Hade någon annan gjort 

samma undersökning, med samma ledande frågor hade nog svaren blivit någorlunda 

lika. Det som också tåls att fundera på är om svaren i intervjun har viss geografisk 

anknytning. Intervjun för detta arbete gjordes i en småstad och hade den gjorts i en 

storstad kanske svaren hade varit annorlunda. 

Resultatet av enkätundersökningen hade nog blivit ungefär densamma, känslan av 

enkätundersökningar är att man kanske inte tänker till riktigt när man svarar på 

enkäter, utan man kryssar lite för att bli ”klar”. Hade någon annan gjort mailintervjun 

och mailat samma person hade svaren nog blivit lika. Men hade man istället valt 

någon annan med andra erfarenheter så hade svaren skiftat.   

För att sammanfatta det hela så borde metoderna utvecklats mer om arbetet skulle 

gjorts igen, för att på så sätt få djupare och bredare resultat och slutsatser. Däremot 

fyller teorierna upp information där undersökningarna saknar tyngd.
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8 Diskussion 

 
Figur 6: Om-design av Qwinins förpackning 

Tanken med den grafiska utformningen är att skapa en trevlig känsla för produkten 

och förpackningen. Formatet från den tidigare förpackningen är behållen med 

måtten (12x8,5 : 12x3,5 : 8,5x3,5) detta för att inte lägga för stor kostnad på att 

förändra storleken på kartorna med kosttillskotten inuti förpackningen. Att enbart 

förändra förpackningslayouten med samma mått medför mindre kostnad. Formatet 

har en form som passar in bland övriga kosttillskott och som kan placeras på hylla i 

butik så att framsidan får en tydlig plats. Den nya layouten ska vara mer tilltalande 

än den tidigare versionen. När förpackningen står i butikshyllan ska den sticka ut och 

fånga uppmärksamhet utan att vara för mycket. Förpackningen ska attrahera sin 

målgrupp, vara intressant och iögonfallande i sin kommunikation. Layouten ska vara 

enkel, utan att för den delen vara tråkig, innehålla färg och utsidan ska spegla 

innehållet. Vid utformningen av den här förpackningen är layouten något friare och 

inte lika strikt som övriga produkter inom samma område. Layouten ska också ge ett 

trovärdigt och lugnande intryck. Den ska framhäva det enkla, sofistikerade och vara 

enkel att associera till. Förhoppningen är att konsumenterna ska påverkas positivt 

och inspireras till köp. 

 

Resultaten visar att det finns samband mellan hur konsumenter påverkas av 

förpackningar och att dessa går att använda som verktyg för att nå bättre försäljning. 

Detta genom att vi påverkas av olika sorters kommunikation överallt, annonser, 

affischer, filmer, förpackningar med mera. I och med att vi påverkas positivt, 
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negativt, eller kanske känslomässigt kan förpackningslayouter styra kunder till köp. 

Det är intressant att vi kan påverkas utan att vi är medvetna om det och att 

förpackningslayouter är en god grund för marknadsföring. Vilket jag tror att det är 

många företag som glömmer bort och inte ser till helheten. Man kanske satsar pengar 

på annonsering och reklam, eller tror att man har en så pass bra produkt som säljer 

sig själv, att man i slutändan glömmer bort en så enkel grej som förpackningslayout. 

Tydligast i resultat och teori är att förpackningarna måste vara enkla och trovärdiga. 

De utlovar ett löfte som måste hållas för att kunder ska återkomma.  

Frågeställning för rapporten var: ”Hur påverkas konsumenter av förpackningslayouter 

och hur kan grafisk formgivning användas som verktyg för att nå ökad försäljning?“. 

Det fanns tankar på att den var för bred, men samtidigt blev inte tankarna riktigt 

verkliga förrän rapporten var i slutskedet och svårigheter att besvara 

frågeställningen uppstod. Just för att den kändes omfattande och bred. Dock var det 

svårt att veta hur, eller på vilket sätt den skulle smalnas av, eftersom arbetet då var i 

slutskedet. Dessutom kanske arbetet krånglades till en aning genom att ha med 

Qwinin, det kanske hade räckt att undersöka hur konsumenter påverkas av 

förpackningslayouter, utan att rikta det mot en specifik produkt. 

 

Den grafiska analysen av Qwinins konkurrenter var svår att genomföra. Det fanns 

ingen tydlig struktur hur den var tänkt att genomföras, något som märktes under 

arbetets gång. Även om tanken var att enbart beskriva förpackningarna ur ett 

denotativt perspektiv, blandades det in färgers associationer som är av ett 

konnotativt synsätt. Det hade kanske varit enklare att genomföra med en tydligare 

modell, plus att gå djupare in på den konnotativa analysen av förpackningarna, något 

som upplevdes svårt att förstå var den skulle ha placerats i arbetet. Att göra en 

utförligare konnotativ analys kanske även hade bidragit till att komma fram till ett 

bättre svar på frågeställningen. 

 

Tanken med arbetet var att genomföra en om-design av en förpackning grundat på 

det som kommit fram i arbetet. Detta kanske så här i efterhand, kan kännas lite 

onödigt, då mer fokus borde ha lagts på att bygga upp tydligare resonemang att 

grunda slutsatserna på.  Något som kanske hade kunnat bli bättre om andra metoder 

hade valts, eller tillämpande metoder. De resultat som framkom i gruppdiskussion 

(5.2) och enkätundersökning (5.3) kanske inte stämmer fullt ut. Den information om 

vilka förpackningar de tilltalas över behöver inte vara sant, då de kanske påstår en 

sak men gör en annan sak, detta hade kunnat undersökas mer med kanske en 

observation i form av en etnografisk studie och studera hur de går till i verkligheten.  

För att kunna ha besvarat frågeställningen tydligare så borde den som ovan nämnts 

ha smalnats av. Men svaret skulle även kunnat bli tydligare, om fler intervjuer gjorts 

med olika förpackningsdesigner, en etnografisk studie, fler gruppdiskussioner, bland 

annat med Qwinins riktiga målgrupp. Svaret på frågeställningen är lite vagt, det hade 

kunnat bli tydligare med starkare argument.  
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8.1 Förslag till fortsatt arbete 

Nedan följer två förslag för fortsatta studier för arbetet: 
 
1. Applicera förpackningen på målgrupp genom gruppdiskussioner och utvärdera 
deras resonemang kring förpackningen. Gör en etnografisk studie och studera hur 
målgruppen går tillväga i praktiken. Är den nya förpackningen kommunikativ 
gentemot konkurrenter?  
 
2. Studera möjlig marknadsföring för produkten. Vilken/vilka kanaler bör ett 
kosttillskott för klimakteriet rikta sig mot? 
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10 Bilagor 

Bilaga 1. Gruppintervju 

18 April 2012, 30 min, Gruppintervju 

Allmänt ex, matbutik. Tillvägagångssätt när ni handlar? Strukturerade/ingen 

struktur? Följer ni handlingslista och håller er till det som står? Blir ni 

påverkade och influerade när ni befinner er i butiken? 

- Ibland noga med handlingslista och följer dem, ibland plockar enbart från hyllorna 

vad jag känner för, inte så mycket påverkade/influerade när jag är i butiken längre 

för nu kan jag gå förbi både det ena och det andra utan att bry mig. Men ganska 

blandat.  

-Jag är nog blandad också, det kan nog vara listor och inte listor, men sen så ryker jag 

på om det är någonting att smaka, då ryker jag dit lätt. 

-Jag har nog nästan alltid en lista, en baslista som jag vet att det vill jag få med mig, 

men jag kan nog påverkar om det är någonting som ser inbjudande/gott eller bra ut 

så att jag kan falla för det lite. Men för det mesta, det som jag vet fattas, det vill jag ha 

med, så det försöker jag att få med. Men påverkar ändå, ibland. 

-Jag har oftast lista, men påverkas att plocka lite annat när jag går förbi, också.  

-Jag säger som de andra, jag har också lista, men påverkas, men särskilt om det är 

något billigt extrapris som ser lockande ut. . 

Brukar ni vara lojala till butiker? Eller spelar det ingen roll så länge de har vad 

ni behöver? Påverkas av erbjudanden? (Ex. den butik som har bäst 

erbjudanden.) 

-Jag går gärna till en där jag hittar i hyllorna, så jag slipper leta, jag tycker att tiden är 

viktig. Sen påverkas jag lite av erbjudanden, men inte så mycket att jag väljer en affär 

bara för erbjudandena.  

Ni är inte sådana som kollar i de olika reklambladen och åker och handlar där 

det är extrapris just då?  

-Nej, jag handlar i den butik jag brukar handla. 

-Det gör jag med. 

-Sen kan det ju vara om man åker någonstans och det är en affär och man går in, då 

kan man ju handla lite där också.  

-Men det är ju lite erbjudande då i så fall tycker jag ifall man går in i en annan butik. 

-Men jag skulle inte få mig för att åka runt och ta alla kuponger, och t.ex. köpa socker 

på ett ställe och kaffe på ett annat eller så, det tar för mycket tid. 

-Jag gjorde nog det innan, det gjorde jag nog mer när, till exempel när barnen bodde 

hemma. Med frukt då köpte jag där det var billigt, när jag visste att det gick åt 

jättemycket. Men nu har jag blivit mer slöare med det, utan nu går jag nog 

någorlunda mer till en affär.  

-jag kan byta affär ibland, mellan några affärer. Men jag köper allt jag ska ha i samma 

affär.  
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-t.ex. handlar jag alltid i en coopbutik men sen går jag ca 1 km för att handla i 

fiskbilen som står utanför ica. För coop har ingen fiskbil, utan de har fisk inne men 

jag går hellre den omvägen för att få färsk fisk, och egentligen hade jag kunnat gå in 

och handla samma varor på Ica som jag handlar av gammal vana på Coop. 

Varumärken 

Varumärkeslojalitet, Hur lojala ni är mot varumärken. 

Ex. om ni står och ska välja bland olika produkter t.ex. Ketchup, och låt oss säga 

att det finns ca 6 olika märken. Ni känner igen 2 av dessa, och båda dessa är 

betydligt dyrare än de andra. Hur skulle ni handla i en sådan här situation (och 

liknande med andra produkter), skulle ni ta det varumärke ni känner igen 

sedan tidigare, eller välja ett billigare(substitut)? 

Om det inte är sämre kvalitet så skulle jag kunna ta det billiga, men om jag vill ha bra 

kvalitet och jag vet att det är gott och så, då tar jag det dyra.  

-Jag är ju sån att när barnen bodde hemma, då köpte jag det som jag visste att gick 

hem hos dem, och då blev det mest kända märken. Nu när jag är själv då kan jag 

gärna prova ett billigare märke för att se om jag tycker att det är okej.  

Du menar att barnen var känsligare mot vad det var för märke än vad du var?  

-Ja, de kände direkt. Jag försökte någon gång och det gick inte. För mig är det inte 

riktigt lika noga. Men för dem var det viktigt.  

-Jag har ju barnen hemma fortfarande och de är ju nog inte bara deras fel, vi köper 

nog oftast märken som vi brukar köpa, oftast.  

-Man vill ju testa ett lågprismärke innan man vågar köpa det fullt ut, och det är ju lite 

mer som du säger att när man är själv eller så, så kan man ju köpa det.  

-Ja, för då kan man ju ändå äta upp det, och var det inte okej så går man ju tillbaka. 

 

Om ni skulle köpa någonting som ni aldrig tidigare har köpt, vad skulle ni då gå 

efter när ni bestämmer er för en sådan produkt? Här kan man dela in produkter i 

olika kategorier, Rational Buying, produkter som kräver lågt engagemang av er, 

tillexempel när man köper mjölk, eller Self esteem buning, som kräver högre 

engagemang, och kan vara om man till exempel köper en bil eller ett hus. Här tänker 

jag mig en produkt som ändå kräver lite engagemang ex. nya träningsskor, ny 

skidutrustning eller om man ska boka en skidresa.  

-skulle ni gå efter vilket varumärke produkten har? Vänners 

rekommendationer? Säljarens påverkan? Reklam? Skulle ni göra någon 

research kring produkten? 

-typ träningsskor och sånt, då skulle jag gå  till en säljare.  

-Och lita på det han säger då? 

-jaa, det tror jag. Jag skulle ju prova och så med, men där skulle jag be om råd. För där 

skulle jag inte fatta någonting om alla walking och hopping och allt vad  det nu heter. 
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Nä, men där är jag ju bortkommen. Men bil skulle jag ju be andra om råd, men det var 

ju inte med i den kategorin. Men jag skulle inse att jag blir lurad på en dyr produkt. 

Det skulle jag ju fatta, om jag frågar en säljare om råd, för han kommer inte att visa 

den för 250kr utan han kommer att visa den som är dyrare. 

-Nej, kanske inte om du inte frågar efter det? 

-Nej men jag skulle nog vara beredd på att jag blir lurad i det fallet.  

-Ja men som skor då till exempel, jag köper ju det om det är bra så kan jag köpa dyrt, 

bara det är bra för mina fötter.  

-och hur vet du att det är bra då? Är det varumärket eller är det någon 

fotspecialist som säger vad som är bra? Eller vänner? 

-Njae, jag frågar nog i affären lite, och hur de känns på, det gör jag nog. 

-Jag tror med jag skulle fråga en säljare, eller vänners rekommendationer.  

-Jag skulle nog fråga vänners rekommendation, för oftast frågar man ju dem, vi säger 

att det är några som springer mycket, de har ju bra koll. Men sen skulle man ju ändå 

fråga säljaren, och se vad han säger. Också får man gå på en mellanvägning, och sen 

givetvis den som känns bra på din fot. Så jag skulle nog gå så jag hade bägge.  

-ja så hade jag också gjort. Men resor, då går man ju på rekommendationer både på 

reklam och på kompisar. Men sen tycker jag att man letar själv vilket bolag, och där 

blir det ju oftast de olika billiga bolagen som har olika alternativ.  

-Ja, för ute på nätet, där kan man ju leta väldigt mycket, det är inte så stor skillnad på 

resor. Men som gymnastikskor och så är ju annorlunda.  

Att påverkas av andra i sin omgivning kallas word-of mouth, eftersom man 

litar mer på vänners rekommendationer än på reklam. I hur stor utsträckning 

tror ni att ni påvekas av andra i köp? Tex att ni köpt saker som ni från början 

inte hade tänkt att köpa för att någon annan nämnt produkten i något 

sammanhang. 

-Absolut det tror jag. 

-Ja inte så att du måste göra det, men har du hört någon som kanske har ett par sköna 

byxor så går du kanske dit och testar och ser vad man själv tycker. Annars kanske 

man inte skulle ha tänkt på det.  

-När jag skulle köpa regnkläder så sa en kompis till mig att nu ska du kolla hur 

mycket regn dom tål och det står så och så där, det hade jag ju ingen aning om. Så det 

slutade ju med att jag tog dem som tålde mest regn då. 

Tror ni att andra faktorer kan påverka köp? Tex er dagsform? Väder? M.m 

-Ja, det tror jag. Dagsform absolut. Och väder med.  

-Ja, regnar det så kanske man behöver ett par gore-t.ex. skor.  

-Ja, soligt fint väder och man cyklar hem från jobbet, då sticker man in på KappAhl 

eller Lindex.  

-Ja, faktiskt, det är ju mycket lättare om det är fint väder.  

-Det kände jag idag, jag åkte iväg till Anderstorp och gick i en butik och där rök jag ju 

dit på en tröja fastän jag bara skulle titta och det var ju dagsformen, för att pigga upp 
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sig lite.  

-Det är ju samma sak som med listor i affären, ibland är jag ju strukturerad och har 

mina listor. Men ibland känner jag bara för att handla och då kan det ju blir vad som 

helst, t.ex. hamburgare en dag eller om det nu är godis en dag eller vad det nu än är. 

Men då är det dagsformen som styr.  
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Butikskommunikationens påverkan? Påverkar erbjudanden på gavlar, 

demonstratörer, färger i butiken etc.? 

-Det tror jag för min del, om de till exempel ställer sig där jag måste gå förbi. Då tror 

jag att jag ryker dit.  

-Tulpaner precis innanför ingången där, då tar man ju en bukett.  

Ja, och det är ju till exempel en sån sak du oftast inte har på din lista men som 

du kanske köper ändå 

-Ja men som man ser i butikerna där är ju erbjudanden hela vägen där man går. t.ex. 

tomater, gurka och lite olika. 

-Ja lite billigare grejer.  

-Ja, men är det lite billigare så är det lättare att ryka dit. Så är det ju. 

-Ja, men jag åker nog mer dit på grejer de ställer som står där jag går förbi än att det 

står nån och försöker kränga på mig grejer.  

-Ja så kan jag känna med, typ “här står jag vill du komma och titta”, då blir det lite 

mer att “naej, jag orkar inte stå och lyssna på dig just nu”. Men en smakbit kan man ju 

testa.  

-Ja, fast jag köper nog sällan det som de bjuder på. 

-Det kan jag nog göra, om jag tycker att det är gott.  

-Något jag inte tycker om är alla telefonbolag, som oftast står precis när man ska gå 

in, också tänker man att man ska gå förbi dem, men de kommer ju fram och suger tag 

i en.  

Hurdan är er syn på kundklubbar? Brevutskick? Sms? Förmånserbjudanden? 

Är det ett bra sätt att marknadsföra sig?  

-Roligt att få sms nångång. 

-Ett bra sätt, för jag väljer ju om jag vill att de ska skicka, det har jag fyllt i. Annars 

kan man ju avsäga sig det, så det tycker jag är helt okej. Då är det värre med 

telefonförsäljare som ringer utan att jag har bett dem. Då går jag i taket.  

Det är lite negativt att det är kort överallt, så det blir fullt i plånboken. Så då sorterar 

man ut några, och sen är man och ska handla någonstans och då har man inte kortet. 

Man ska ju ha kort överallt, det är ju en nackdel.  

Det är ju klart att man väljer själv att vara med, men sen står det stort ”bonus om du 

blir medlem”, eller så säger kassörskan ”men är du inte medlem i lindex, du hade fått 

70% på det här köpet annars”. 

Naturläkemedel 

Har ni någon relation till naturläkemedel idag? Brukar ni köpa sådana 

produkter? 

-Ja, i vintras köpte jag någon örtmedicin, som skulle vara milt rogivande så man 

skulle sova bättre på nätterna. Men jag har väl ätit det några gånger sen har jag glömt 

bort det. 

-Jag köpte något spray, som skulle vara lugnande när man skulle sova, spraya också 

luktade det någonting.  

Rosenrot,  
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-Jag har provat på lite olika, bland annat Rosenrot, men jag tycker nog inte att det är 

något som jag har märkt någon skillnad på. Har även provat Valeriana, det är också 

något naturläkemedel som skulle vara rogivande, men jag blev inte ett dugg trött 

utav de, och inte heller piggare utav rosenroten så jag vet inte.  

Rosenrot och Mivitotal.  

 

Hur skulle en sådan produkt vara för att vara trovärdig enligt er? 

För mig är trovärdigt när man känner att det hjälper. Att man känner, du tycker ju 

tex att du blir lite piggare utav Rosenrot och då är den ju trovärdig för dig. Så jag 

tycker att man ska säga, att om man kan känna och märka skillnad inom en månad, 

det behöver inte vara mycket, men lite skillnad, då blir den trovärdig för mig.  

Innan jag har provat den själv, och vet om jag ska köpa den så, vill jag ju höra att 

andra tycker att den är bra.  

 

Så där kanske du går mer på andras rekommendationer mer på än vad säljaren 

rekommenderar? 

-ja, precis. 

-Jo, men det gör man nog.  

-Det skulle jag nog också göra om jag skulle köpa något.  

-Jag provar nog om jag har hört ifrån andra att det är bra, om det är någon jag litar 

på. Sen beror det ju så klart på vad det är dom ska lura på en, om det är tabletter, 

eller om det är stickers man ska klistra någonstans eller något. Sen kan man ju ibland 

läsa om man får hem broschyrer, ”ja, men kamomill det är bra mot det och det”, och 

då kan jag ibland fundera på när jag är förkyld eller så att jag köper sådana saker 

istället för att gå till Apotek. Att man tar reda på fakta om produkterna själv är ju inte 

direkt reklam, men det handlar ju ändå om naturläkemedel. 

ja, men jag kan ibland läsa i tidningar och tänka att det är säkert jättebra, men jag går 

inte och köper det.  

 

Nej, men då påverkas du inte så jättemycket av reklam.  

-Rent allmänt, så skulle jag hellre äta naturläkemedel än de kemiska läkemedlen. 

Men det är ju också frågan om man vet om det hjälper eller inte.  

 

Vilka färger skulle ni vilja säga symboliserar trovärdighet?  

-Bara det inte är för mesigt.  

-Rött, gult, grönt. 

-Färgglatt, tror jag. 

-Ja, det måste inte vara illknalligt men inte för mesigt. 

-Det får ju inte vara svart och grått, för då blir det ju fel när det är uppiggande medel.  

-Fast jag tycker att om det är tex, något med lavendel då ska det vara lite blått med på 

förpackningen, att det ska stämma överrens lite med innehållet.  

-Grönt säger de ju är rogivande, så du skulle man ju kunna tänka sig det på den typen 
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av tabletter, men att det blir lite galet på en uppiggande tablett.  

 

Vilka färger förknippar ni med naturläkemedel?  

-Grönt och lila, men jag vet inte varför.  

-Det beror ju på lite på vad det är i, tranbär tex blir ju lite rödaktigt.  
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Bilaga 2. Enkätundersökning 

24-25 April 2012, utdelat bland 28 kvinnor. 
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Bilaga 3.  Mailintervju  
Frågor, 31 jan 2013, Jan Schultz, DS Smith Packaging, Värnamo 
Hej Sanna 

För att klara ut SCA och DS Smith, det är så att SCA Packaging i Europa blev köpta av 

DS Smith Packagin den 1 juli 20. DS Smith Packaging är ett Engelskt företag. Så 

numera heter vi DS Smith Packaging. Vi är ca 22 000 anställda och finns i hela Europa. 

1. När en ny förpackning tas fram, var kommer idéerna ifrån? 

Det börjar ofta med en kravspecifikation från en kund – sedan är det våra 

designers uppdrag att hitta på lösningar. Ibland går vi tillsammans flera 

designers och har workshops för att komma på kluriga lösningar. 

Viktigt att tänka på hur den ska transporteras, passa att lägga på pallar mm. 

 

2. Vad vill lyftas fram med förpackningar? 

Beror vad som ska vara i förpackningen.  

Förpackningens syfte kan vara att skydda innehållet – stark förpackning i 

brun wellpapp. 

Ibland är det viktigt att den syns och har ett snyggt tryck. 

 

3. Hur anpassar man lämpligast efter målgrupp? 

Oftast gör vi förpackningar på uppdrag av en kund – vi gör inte förpackningar 

till vissa målgrupper. 

 

4. Hur ofta brukar förpackningars design förändras? 

När kunden t.ex. byter sin grafiska profil. 

Förpackningens innehåll förändras. 

Nyheter i vårt produktionssätt kan skapa förbättringar för kunden. 

 

5. Vilka är argumenten för att skapa ny förpackning? 

Förpackningen är en del av kundens produkt. Om du tänker efter så är det 

svårt att komma på produkter som inte behöver en förpackning. 

Marknadsföring av nya produkter. Företagets profilering.  

 

6. Använder ni er av modeller när nya förpackningar tas fram? 

Det finns flera standardmodeller som man utgår ifrån och anpassar och 

utvecklar för att passa produkten och kunden på bästa sätt. T.ex. modell 0201 

är den vanliga standard modellen som de flesta tänker på när man tänker på 

wellpapplådor. 

Hoppas att du kan ha lite nytta av mina svar annars hör av dig så får jag 

försöka svara tydligare. 

 

Med vänlig hälsning 

Jan Schultz 

DS Smith Packaging, Värnamo 
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