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Svensk förpackningsdesign. 
– Vem/Vad/Vilka påverkar? 

Summary 
 
Package design constitutes an important marketing and differentiation tool in an 
increasingly competitive food market, particularly in the category of daily consumer 
goods where the turnover rate is high and the purchases are based on self-service (Hine, 
1997; Spethmann, 1994; Underwood, 1999). Media fragmentation undermines the 
traditional marketing tools and the demands for packaging are bigger than ever. A 
package must not only sell a product, but also tell, through design, how the product is 
used and express the values that the trademark owner wishes to convey to the end 
customer (Underwood, 1998). 
 
The understanding of the role of packaging as a marketing tool has increased, but the 
initiators inside the packaging industry in Sweden still think that the Swedish packaging 
industry is developing slowly. They often describe Swedish packages as homogeneous 
and unimaginative. We have identified several problems that may explain the slow 
development of the packaging branch by unstructured interviews with Swedish packaging 
branch experts. These black spots are as follows: large-scale production of packages 
which leads to uniformity in design, lack of end customer focus, indication that 
packaging resources are not fully utilized as a marketing channel, attitudes against the 
costs of packaging development, design restrictions caused for example by the demand 
for a return system and finally, inadequate co-operation between the actors involved in 
relation to introducing packages. 
 
Our research question discusses who and what have the most influence on how the 
Swedish packages look like today. An interesting additional question is what the actors 
involved should do with the packages in order to utilize the marketing resources that so 
often are emphasized. In this paper our prime focus will be on discussing the role of 
packaging as a marketing tool. This means that we will discuss the communicative 
aspects that package design generates, rather than the logistical aspects. 
 
The actors involved in package design can be dealt into four branches: raw material 
producers, converters, trademark owners and package designers. This study is empirical 
and its material was gathered with semi-structured interviews and questionnaires. We 
have used the theory of design process to study the co-operation between the actors and 
end customers in relation to introducing packages and the influence of others factors on 
this. With the help of theories of differentiation, trademark communication and a theory 
that considers packaging an element of the marketing mix we have reflected the actors’ 
attitudes towards packaging as a marketing tool and the use of packaging in marketing 
communication with the end customer. 
 
Our conclusions stress the importance of co-operation, both within and between the 
actors, when decisions about packaging are being made. At present the converts make the 
decisions concerning the form of the packages, whereas the trademark owners have the 
most influence on the graphics of the packages. The holistic view, which we believe to be 
the foundation of design methodology and which, according to us, is crucial in utilizing 
the marketing resources of packaging, is hence missing. 
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1. INLEDNING 

1.1 Förpackningens uppgift 

På en alltmer konkurrensutsatt livsmedelsmarknad utgör förpackningsdesign ett viktigt 
marknadsförings- och differentieringsverktyg, inte minst i kategorin för dagligvaror där 
omsättningen är hög och köpet vanligtvis sker genom självbetjäning (Hine, 1997; 
Underwood, 1998). Mediefragmenteringen underminerar de traditionella 
marknadsföringsverktygen och kraven som ställs på förpackningen är högre än någonsin. 
Det handlar inte längre om att förpackningen ska sälja produkten, förpackningen ska även 
genom sin design förmedla hur produkten ska användas, samt kommunicera de värden 
varumärkesägaren vill förmedla till slutkonsumenten (Underwood, 1998; Rundh, 2005). 
 
En förpackning har idag flera funktioner och för att tydligt klargöra vad vi menar med 
förpackning följer här en mer detaljerad förklaring. Nordstedts Ordbok (1999) förklarar 
förpackning som ”ett skyddande hölje som omger en vara under distributionen”. Bonniers 
svenska ordbok (2002) är något öppnare i sin tolkning som lyder ”det som något lagts in 
i, emballage”. År 1868 beskriver Georg Scheutz, svensk publicist och uppfinnare, 
förpackningen som ett emballage, ett hölje som produkten förpackas i (i Conradson, 
1987). Begreppet förpackning definieras idag således likartat som det gjordes för snart ett 
och ett halvt sekel sedan.  
 
Definitionen av förpackningen för oss till en diskussion om förpackningens relation till 
sitt innehåll, en distinktion som varken är klar eller markant (Walter P. Stern i Hine, 
1997). Zeithaml (i Underwood, 2003) klassificerar förpackningen både som en del av 
produkten och som ett yttre, icke produktrelaterat, attribut. Det är de facto med viss möda 
förpackningen låter sig definieras i förhållande till produkten. Det kan i vissa fall vara 
svårt att säga om det är förpackningen som givit upphov till produkten eller vice versa - 
nya förpackningar utvecklas och möjliggör på så vis produktion av varor som inte kunnat 
existera tidigare, exempelvis frysta färdiglagade maträtter klara att värmas och ätas direkt 
(Hine, 1997).  
 
I uppsatsen behandlas främst förpackningens roll som marknadsföringsverktyg, vilket 
innebär att vi snarare diskuterar de kommunikativa aspekterna som förpackningsdesignen 
ger upphov till, än de fysiskt skyddande. Det kommunikativa perspektivet innebär att god 
förpackningsdesign ska ”tala” till konsumenten och förmedla sitt syfte (www.pripac.se). 
Vidare skall förpackningen utgöra en del av företagets visuella identitet och därmed bidra 
till att synliggöra och förstärka företagets varumärke. 

1.2 Tidigare studier 

Tidigare studier pekar på att förpackningsdesign utgör ett viktigt marknadsförings- och 
differentieringsverktyg, inte minst i kategorin för dagligvaror där omsättningen är hög 
och köpet vanligtvis sker genom självbetjäning (Hine, 1997; Underwood, 1998). 
Förpackningens betydelse inom marknadsföring förstärks också av en studie (Belch and 
Belch, 2001) som visar på tendensen att företagen lägger mindre pengar på traditionell 
reklam.  
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Studierna som behandlat förpackningarna ur ett marknadsföringsperspektiv har främst 
varit av kvantitativ karaktär och undersökt hur konsumenter reagerar på förpackningars 
layout i den irrationella process som dagligvaruköpet kan innebära. Resultaten visar att 
förpackningen ofta utgör en undermedveten, men avgörande, faktor i konsumentens 
köpbeslut. (Underwood et al 1998, 2001, 2003; Hine, 1997) 
 
Konsumenternas perception av förpackningsdesign har också studerats av Nancarrow et 
al. (1998). Schoorsman et al. (1997) har närmare undersökt hur just typografin och färgen 
på förpackningar påverkar konsumenternas uppmärksamhet samt deras kategorisering 
och värdering av erbjudanden. Prone (1993) och Vasquez et al.(2003) har undersökt hur 
förpackningar influerar konsumenternas uppfattning om produkten.  
 
Andra studier analyserar vikten av att till fullo nyttja förpackningens kommunikativa 
aspekter (Bardic, 2003; Underwood et al 1998, 2003; Hine, 1997), men diskussionen 
kring förpackningens marknadsföringsnytta tycks i majoriteten av studierna stanna vid 
det som benämns som ”point of purchase”. Förpackningens roll reduceras då till att 
attrahera konsumenten och ur en konkurrenssynpunkt ”vinna slaget på hyllan” (Löfgren, 
2004). På senare tid har dock studier börjat betona en mer långsiktig syn på konsumtion, 
där förpackningens marknadsföringsroll inte stannar vid köptillfället utan relateras till 
varumärkesbyggande och kundvärde då förpackningen konsumeras (Bergwall och 
Dymek, 2006; Löfgren, 2004; Underwood, 2003, Rundh, 2005). Ur ett företagsperspektiv 
har Rundh (2005) och Olsmats (2002) betraktat förpackningen som ett strategiskt 
konkurrensverktyg. Enligt Rundhs studie (2005) kan förpackningsdesign skapa 
konkurrensfördelar för företag genom att den förbättrar ett produktkoncept och ökar 
produktens värde för kunden, samt genom att den särskiljer företagets erbjudande på en 
konkurrensutsatt marknad.  
 
Det vi saknar är en mer övergripande och kvalitativ diskussion kring varför 
förpackningen utformas som den gör. Vidare anser vi att befintlig information kring hur 
förpackningsbranschen är uppbyggd i Sverige och hur tas beslut gällande förpackningens 
utformning samt de inblandade aktörernas syn på förpackningen är bristfällig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förpackningsaktörer 
 
För att göra undersökningen så tydlig som möjligt samt för att reducera risk för missförstånd har vi 
definierat de aktörer vi diskuterar i uppsatsen. 
 
Råvaruproducenter: de aktörer som tillhandahåller material att tillverka förpackningar av. I aktuell studie 
diskuteras enbart kartongtillverkare 
 
Konverterare: de aktörer som omvandlar råmaterialet till förpackningar och oftast fyller dem med sitt 
innehåll. 
 
Varumärkesägare: de aktörer som står bakom de varumärken som konsumenten möter i sin 
dagligvaruhandel. 
 
Designbyråer: de aktörer som anlitas externt för delaktighet i förpackningsdesignen. 
 
Slutkonsument: den som köper och konsumerar produkten. 
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2. PROBLEMDISKUSSION 

2.1 Tråkiga förpackningar 

Som vi konstaterade ovan finns litet skrivet material som hur förpackningsbranschen ser 
ut i Sverige och därför inledde vi vår förundersökning med att kontakta personer med 
insyn i förpackningssverige. Eftersom uppsatsens metod är explorativ och 
forskningsfrågan inte formulerats vid studiens start inledde vi vår förundersökning med 
en bred och öppen frågeställning gällande respondenternas åsikter om svensk 
förpackningsdesign. Målet var att etablera kontakt med förpackningsinitierade och 
samtidigt få insikter i aktuella problem på området. Vi definierade, i samband med 
frågan, svenska förpackningar som förpackningar tillverkade och formgivna av svenska 
företag.  Trots frågans vida karaktär var svaren förvånansvärt samstämmiga, de tillfrågade 
framhöll svensk förpackningsindustris utveckling som trögrörlig. Designkonsult Robert 
Bau beskriver svenska förpackningar som homogena och ofta fantasilösa. Hans åsikt får 
delvis medhåll av Tomas Edman på Designstudio Värmland som konstaterar ”Här i 
Sverige har vi våra boxar, det är fyrkantigt, det är Tetra Pak”. Andra röster belyste den 
svenska förpackningsdesignen som dåligt utvecklad (Anders Wikström, ansvarig för 
förpackningsdesignutbildningen på Nackademin) samt att kundfokuset i branschen är 
under all kritik (Martin Löfgren, doktorand vid Service Research Center, CTF vid 
Karlstad universitet samt anställd vid STFI-packforsk). Mikolaj Dymek, doktorand på 
KTH och medförfattare till ”Uncovering sportgame covers – the consumption of video 
game packages”, menar att: ”För liknande produkter, exempelvis flytande mellanmål, ser 
förpackningarna i många fall ut att vara stöpta i samma form.”  

2.2 Orsaker 

Tillgänglig information om hur framtagningsprocessen av förpackningar går till i Sverige 
är knapphändig, vilket gör det svårt att hitta en förklaring till varför den svenska 
förpackningsdesignen ser ut som den gör. Men vad hade kontaktade experter för 
förklaringar till det beskrivna förpackningsklimatet i Sverige? Vår problemdiskussion 
mynnade ut i följande frågor: 
 

o Nyttjas inte förpackningens potential som marknadsföringskanal fullt ut?  

o Medför storskalighet och långa produktionslinjer en likriktning? 

o Påverkar återförsäljarna utformningen av förpackningar? 

o Kostnader för utveckling av förpackningar anses vara höga. Hur påverkar detta 

framtagningsprocessen?  

o Medför EU-direktiv och krav på retursystem begräsningar? 

o Råder det bristande fokus på slutkonsumenten? 

o Hur ser samarbetet mellan aktörerna ut? 

o Vem/vilka fattar designbesluten inom företaget? 
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2.2.1 Industrin 

En av de orsaker som anses prägla svensk förpackningsutveckling är Sveriges 
industristruktur, där ett fåtal stora råvaruproducenter och konverterare dominerar. 
Statistik över branschen visar att kartong används vid närmare hälften av 
förpackningstillverkningen i Sverige, vilket gör det till det ledande 
förpackningsmaterialet (se tabell 1 samt bilaga 1). Edman framhåller att Sverige ofta 
betraktas som en liten homogen marknad, i jämförelse med exempelvis Japan där 
speciella förpackningar utformas till olika målgrupper. Han menar att industrin därför inte 
utmanas att förändra sin storskaliga och likriktade produktion.  
 
Anders Wikström ger en liknande förklaring och menar att svensk massaindustri är 
traditionsbunden och ”rätblocksformad”. Om förändringar föreslås menar han att den 
genomsyrande åsikten, framförallt hos konverterarna är negativ. Han menar att det delvis 
kan bero på att konverterarna sällan ges någon större uppmärksamhet om de utformat en 
innovativ och spännande förpackning, vilket han tror i sin tur kan förklaras av att det 
saknas feedbacksystem mellan konverterare och slutkonsument.  
 
Kan massproduktionen inom förpackningsindustrin och bristande feedback förklara 
trögrörligheten?  
 
Årtal 2002 2003 2004 Totalt år 2002-2004 

Material Leveranser, tkr 

Leveranser, 

tkr 

Leveranser, 

tkr 

Leveranser, 

tkr Andel av tot. leveranser 

Plast (3923) 4602329 4845014 4755677 14203020 31,5 % 

Trä (4415) 2195404 2506358 2649892 7351654 16,3 % 

Papper  och Kartong (4819) 6820602 7645730 7409955 21876287 48,5 % 

Glas (7010) 528346 575231 600916 1704493 3,8 % 

Totalt    45135454  

 
Tabell 1. Förpackningsindustrins varuproduktion efter varugrupp enligt KN, tid och typ 

2.2.2 Avsaknad av slutkonsumentfokus  

Konsumentfokus är ett så allmänt vedertaget begrepp i marknadsföringssammanhang att 
det närmast kan beskrivas som en obligatorisk del av varje företags kommunikation, 
således även inom förpackningsindustrin. En konsumentfokus som kontaktade experter 
tycker sig se lite av i praktiken:  
 
”Svenska förpackningar är tråkiga i den aspekten att de inte tar hänsyn till slutkund, 
förpackningen tycks fortfarande betraktas som ett nödvändigt ont av många företag på 
den svenska marknaden. Förpackningen tänker vi bara på när något är fel”.  

Martin Löfgren 
 
”Kundfokus saknas, för även om varumärkesägarna arbetar med fokusgrupper så testar 
man bara dekoren, det grafiska. Man tittar inte på materialval och hur grafiken stämmer 
med materialet osv. Varumärkesägaren glömmer slutkonsumenten.”  

Anders Wikström 
 
Under konferensen ”Befria din produkt” framhölls konverterarnas slutkonsumenttester 
med ergonomisk inriktning, där befrielsen åsyftar innehållets tillgänglighet för alla 
konsumenter, även de med svag handstyrka eller andra handikapp. Såväl TetraPak som 
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EloPak betonar vikten av att lyssna på slutkonsumenten vid utvecklingen av nya 
förpackningar. Men konsumenttesterna tycks genomföras med olika metoder eftersom 
TetraPaks TetraTop av företaget själva lyftes fram som lyckad och kundanpassad, 
samtidigt som reumatikerförbundets undersökningar visar på ett flertal brister ur 
användarsynpunkt.   
 
Kan det vara så att värdekedjan, från råvarumaterial till färdig förpackning, innehåller för 
många led där kommunikationen brister, för att fokus på slutkonsumenten ska kunna 
bibehålls genom hela processen? Råvaruproducenternas kunder är konverterare, vars 
kunder är varumärkesägarna, och däremellan kontaktas dessutom ofta reklam- och 
designbyråer. I vilka led utförs konsumenttesterna och i vilket syfte görs innovationerna?  

2.2.3 Kostnader ur två perspektiv 

Samtliga respondenter i förundersökningen pekade ut kostnaden som en av de tydligaste 
bromsklossarna gällande innovation i förpackningssverige. Dels framhålls att 
konverterarnas maskinparker är dyra och att de förutom själva förpackningarna även 
fyller dessa med varan. Fyllnadsutrustningen är således anpassad efter de förpackningar 
som företaget erbjuder och kostnaderna för att ställa om maskinparken är, enligt de 
indikationer vi fått i förstudien, höga.  Även Ingrid Collin, Tetra Pak, betonar under 
konferensen ”Befria din produkt” problemet med att ständigt hålla nere kostnaderna för 
varumärkesägarna, deras primära kunder, samtidigt som innovation och design ska 
erbjudas. Denna kostnadsproblematik återkommer i Marianne Storen Bergs, norska Kode 
design, presentation: ”Förpackningen ska skydda produkten, sälja produkten och helst 
inte kosta någonting!”.  Anders Wikström bidrar med ännu en dimension: ”För 
varumärkesägaren blir en produkt dyrare när den får en förpackning och då vill man som 
företag veta att man tjänar in den kostnaden - annars genomför man inte någon 
förändring av förpackningen.” 
 
Förstudiens respondenter menar också att varumärkesägare tycks betrakta förpackningen 
som en kostnad, som hela tiden ska hållas nere, vilket tillsammans med de trögrörliga 
maskinparkerna innebär att det krävs massproduktion för att uppnå kostnadseffektivitet. I 
en studie utförd i Storbritannien tillfrågades marknadsansvariga för olika varumärken om 
hur stor del av produktkostnaden som förpackningen utgör. Majoriteten av 
respondenterna svarar att den endast utgör 10 % eller mindre, däremot för ”lyxvaror” som 
parfymer, utgör den 30 % eller mer (Prendergast och Pitt, 1996). Vi anser att detta är 
intressant ur två perspektiv, dels att det är intressant att förpackningen i många fall lyfts 
fram som en viktig marknadsföringskanal inom dagligvaruhandeln, samtidigt som den 
tycks behandlas som en produktkostnad snarare än en marknadsföringsåtgärd. Dels att 
förpackningen anses viktigare för vissa typer av varor än andra - kommer vi återfinna 
liknande resonemang hos varumärkesägarna i Sverige?  

2.2.4 Förpackningen ur olika perspektiv  

Enligt Robert Bau bör förpackningar betraktas som något mer än ett bihang till produkten 
och han menar att det han kallar produktsynsättet tycks prägla svensk 
förpackningsindustri. Produktsynsättet medför att företagen lägger tonvikten på 
konstruktion, funktion, varumärke och grafik. Därigenom anser han att aktörerna förbiser 
förpackningen som process samt som marknadsföringsverktyg. Den förstnämnda innebär 
att förpackningen ses som en mer omfattande process: före, under och efter köpet. 
Företaget tar då hänsyn till utveckling, tillverkning, transport, support och återvinning. Ur 
kundens perspektiv handlar processen om att leta, välja, köpa, förvara, använda, återvinna 
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mm. Bau menar att om förpackningen ses om ett verktyg baserat på 
marknadsföringsmixens välkända P: n behandlar företaget frågor så som exponering i 
butik, roll i reklam samt förmåga att framhäva produkten.  
 
”Varumärkesägarna agerar inte utifrån förpackningens potential som marknadsförare” 
Martin Löfgren  
 

 
  
Resonemanget ovan gällande kostnader och den produktmässiga synen på förpackningen 
menar vi visar på en bristande förståelse för dess roll som marknadsföringsverktyg. Ett 
förhållande som vi anser har vissa likheter med den så kallade lönsamhetsproblematiken 
kring design. Vi ställer oss frågan - skulle vi se mer innovativa förpackningar om 
kostnaden för den istället var en del av marknadsföringsbudgeten? Frågan är visserligen 
av hypotetisk karaktär, men vi anser att det är av stor vikt att ändå studera den närmare, 
eftersom vi tror att en omfördelning skulle innebära att det skulle satsas ökade resurser på 
att utveckla mer innovativa förpackningar. 

2.2.5 Vikten av en förpackningsansvarig 

Anders Wikström vid Nackademin och Martin Löfgren, lyfter i intervjuerna fram det 
ökade behovet för företag att ha en förpackningsansvarig som samordnar de olika aktörer 
som är delaktiga i framtagningsprocessen och som redan tidigt arbetar utifrån att 
förpackningen är en del av produkten, inte något sekundärt skal, ”ett nödvändigt ont” som 
Martin Löfgren uttrycker det. Genom att ha en förpackningsansvarig menar Anders 
Wikström att företaget har någon som hela tiden utvecklar företagets marknadsföring med 
hjälp av förpackningen och blir en slags ”spindel i nätet”.  Eftersom så få företag 
fortfarande har en person som är anställd specifikt för detta syfte, menar Anders 
Wikström att det även kan fungera som en konkurrensfördel, förutsatt att arbetet inte bara 
är en titel, utan att personen har befogenheter och ges medel ur en operativ synvinkel. Har 
varumärkesägare inom den svenska dagligvaruhandeln en uttalad förpackningsansvarig, 
eller fattas besluten kring förpackningens utformning och slutgiltiga karaktär av olika 
funktioner inom företaget, och i så fall vilka? 

2.2.6 Differentiering med hjälp av förpackningsdesign 

Mikolaj Dymek och Sven Bergwall menar att det krävs en enhetlig visuell identitet som 
genomsyrar företagets kommunikation för att denna ska upplevas som trovärdig. 
Dessutom anser de att produkterna inte skiljer sig identitetsmässigt ifrån varandra, när det 
rör sig om samma produktkategori, exempelvis mjölk. Om förpackningen ska tillhöra 
denna visuella identitet så måste den även ingå i samma designprocess som övriga 
produkter och det visuella material som företaget kommunicerar, säger Dymek och 

Bild 2. Förpackning och marknadsföringsmix. (Bau, 2005) 
Bild 1. Sätt att se på förpackningen (Bau, 2005) 
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Bergwall. Robert Bau talar även han om hur viktig en helhetssyn är när det gäller 
förpackningens roll i varumärkesägarens kommunikation.  
 
Förpackningen ingår i den ur differentieringssynpunkt så betydelsefulla visuella 
identiteten. Hur anser varumärkesägaren att de differentierar sig gentemot konkurrenter 
med hjälp av förpackningen?  

2.2.7 EU-direktiv och retursystem 

Förpackningsbranschen i Sverige styrs i likhet med andra EU-länder av en mängd EU-
direktiv, som syftar till att informera och skydda konsumenten. Lagarna finns dessutom 
till för att skapa lika konkurrensvillkor för producenter inom EU.  EU-regler för 
förpackningar innefattar också att EU:s medlemsländer ska ha ett retursystem för 
återanvändning och återvinning av förpackningar. Regeln syftar till att minska 
miljöpåverkan från förpackningsavfall och gäller alla förpackningar samt allt 
förpackningsavfall. I Sverige använder sig dagligvaruhandeln utav SRS, Svenskt 
Retursystem, när de transporterar produkter till och från dagligvaruhandeln. Detta system 
har en viss begränsande effekt på hur förpackningar kan utformas, eftersom 
varumärkesägaren vill få ner ett så stort antal produkter som möjligt i varje låda (finns i 
fem storlekar). Anders Wikström menar att dessa system skapar ramar som alla 
förpackningar måste anpassa sig till samt att det ur konkurrenssynpunkt alltid finns ett 
”bästa” förslag (maximalt antal varor i en låda), för en viss produkt. Detta är en förklaring 
till likformigheten eftersom producenten även betalar för luften mellan förpackningarna. 
På kritiken svarar Tryggwe Göransson, affärsutvecklingschef på SRS, att systemen ser ut 
på liknande sätt världen över och att det system som de anammade i slutet av 90-talet 
utvecklats för den stora brittiska dagligvaruhandelskedjan TESCO samt 
dagligvaruhandelskedjorna och varumärkesproducenterna. Värt att nämna i 
sammanhanget är att SRS till hälften ägs av den svenska dagligvaruhandeln och att de 
inte avser att förändra de sju miljoner lådor som är i omlopp i Sverige idag. (Se bilaga 2) 

2.2.8 Dagligvaruhandeln 

Svensk dagligvaruhandel delas vanligen in i tre led; tillverkare, grossister och detaljister. 
Det är i det sista ledet som dagligvaruhandeln, och därmed livsmedelsbutikerna, återfinns. 
Både Tomas Edman och Anders Wikström lyfter fram att dagligvaruhandeln, påverkar 
förpackningarnas utformning, främst av logistikskäl, men också genom den fysiska 
köpmiljön som dagligvaruhandeln utgör. Produkten ska dels rymmas i transportlådorna 
som diskuteras ovan, dels passa in i butikens hyllor. I dagligvaruhandeln upptar butikens 
egna märkesvaror allt större utrymme på hyllorna och Tomas Edman redogör för att 
förpackningen i dessa fall är en stor del av produktens totala marknadsföring. De egna 
varumärkena ökar därmed även kraven på att andra varumärkesägare utvecklar sina 
förpackningar för att kunna behålla sin plats på butikens hyllor. Återförsäljarmiljön 
påverkar vilka förpackningar och produkter som erbjuds till kunden i butiken, men vi 
upplever att studien blivit för bred om vi även beslutat oss för att studera dessa aktörer. 
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2.3 Resultatet av problemdiskussionen 

För att förtydliga vår problemdiskussion har vi valt att visualisera vårt resonemang nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. En sammanfattad problemdiskussion 

2.3.1 Forskningsfråga 

De problemområden vi definierat under förstudien leder fram till frågan: vem/vad/vilka 
har störst inflytande över hur svenska förpackningar utformas idag? Och en intressant 
följdfråga blir hur inblandade aktörer kan arbeta med förpackningar för att nyttja den 
marknadsföringspotential som så ofta framhålls? 
  
Vår forskningsfråga bygger på antagandet att en designprocess, där alla aktörer 
samarbetar och kundfokus är karaktäriserande för samtliga länkar i kedjan, bidrar till en 
effektivare och mer innovativ slutprodukt - i aktuellt fall förpackningen.  
 
Vi menar att den här forskningsfrågan är relevant ur såväl ett akademiskt perspektiv som 
ur ett företagsperspektiv. Studien fyller ett teoretiskt gap eftersom studier på hur 
designprocessen ser ut när förpackningar utformas saknas och förundersökningen 
indikerar att det råder en konfundersamhet inom branschen gällande vem som har 
huvudansvaret för förpackningens utformning. Genom att synliggöra aktörernas uppgifter 
i framtagningsprocessen visar vi också var länkarna brister och var förbättringar kan 
göras. 

Vem/vilka fattar design-
besluten inom företaget? 

 

En trögrörlig utveckling i 
svensk förpackningsindustri 

Nyttjas inte förpackningens 
potential som marknads-
föringskanal fullt ut?  

 

Hur ser samarbetet 
mellan aktörerna ut?   

Råder bristande fokus 
på slutkonsumenten? 
 

Kostnader för utveckling av 
förpackningar anses vara 
höga. Hur påverkar detta 
framtagningsprocessen?  
 

Medför storskalighet och 
långa produktionslinjer en 
likriktning? 

Påverkar återförsäljarna 
utformningen av 
förpackningar? 

EU-direktiv och krav på 
retursystem medför 
begräsningar? 
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2.4 Studiens syfte 

Utvecklingen inom förpackningsbranschen i Sverige anses, enligt de personer vi 
kontaktat under förundersökningen, gå omotiverat långsamt framåt. Syftet med denna 
uppsats är att kartlägga förpackningsbranschen i Sverige för att på så vis skapa förståelse 
för vem/vad/vilka som styr utformningen av förpackningar och hur denna process kan 
förbättras i framtiden, ur ett marknadsföringsperspektiv.  

2.5 Avgränsningar 

– Uppsatsen kommer att fokusera på förpackningsbranschen i Sverige och på svensk 
förpackningsdesign gällande dagligvaror. Anledningen till vår avgränsning är att 
teoribildningar kring förpackningens marknadsföringsbetydelse, anses ha störst relevans 
beträffande dagligvaror. 
 
– SCBs hemsida ger oss att kartong är det vanligaste materialet att arbeta med inom 
förpackningsbranschen i Sverige idag och vi väljer därför att fokusera på 
kartongförpackningar i förpackningskedjans inledande delar (råvaruproducenterna och 
konverterarna). Med tanke på att många varumärkesägare erbjuder produkter i olika 
förpackningsmaterial blir avgränsningen inte lika distinkt då vi diskuterar förpackningen 
ur dessa aktörers perspektiv.   
 
– Då vi studerar förpackningen ur ett marknadsföringsperspektiv har vi valt att endast ta 
hänsyn till primärförpackningens utformning, eftersom det är den som möter kunden.  
 
– Återförsäljarmiljön påverkar vilka förpackningar och produkter som erbjuds till kunden 
i butiken, men vi upplever att studien blivit för bred om vi även beslutat oss för att 
studera dessa aktörer. Vi anser dock att återförsäljarledets inverkan på förpackningarnas 
utformning utgör ett intressant område för fortsatta studier. 
 
– Retursystem påverkar förutsättningarna för förpackningsdesignen, men eftersom de 
snarare berör logistik än marknadsföring lämnar vi de därhän. Dessutom utesluter vi i 
denna studie EU-direktiv, eftersom de inte påverkar Sverige mer än andra europeiska 
länder.  
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3. METOD 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats att använda vid 
undersökningen 

Vi valde en kvalitativ undersökningsmetod i den aktuella studien, då vi ansåg att det 
tolkningsinriktade synsättet skapade gynnsamma förutsättningar för oss att identifiera de 
faktorer som påverkar besluten som tas gällande svensk förpackningsdesign. Vidare 
hjälpte det oss att förstå samspelet mellan aktörerna inom förpackningsbranschen i 
Sverige, baserat dels på aktörernas egen uppfattning, dels på vår tolkning av insamlad 
empiri. Undersökningen präglades av en explorativ karaktär, vilket rekommenderas då en 
kvantitativ och tydligt utstakad undersökning inte lämpar sig för forskningsfrågan 
(Bryman, 2002).  
 
I vår undersökning kombinerade vi flera olika teorier för att skapa en djupare förståelse 
för förpackningens betydelse inom marknadsföring och visa på vår undersöknings 
relevans. Vi valde i paritet med den kvalitativa undersökningsmetoden främst ett 
induktivt förhållningssätt mellan empiri och teori, vilket Bryman (2002) rekommenderar. 
Insamlad data genererade efter bearbetning och analys, en teori om vad som styr svensk 
förpackningsdesign och på så vis avser vi minska det teoretiska gapet på området. Trots 
att upplägget hade en induktiv dominans fanns även deduktiva inslag, då vi som nämnt 
utformade en teoretisk referensram av redan befintliga teorier. I sammanhanget är det 
relevant att framföra att många kvalitativa studier inte genererar någon ny teori samt att 
befintlig teori kan användas som grund även i kvalitativa undersökningar (Andersson, 
1979). Genom att vi tagit vara på fördelarna i de båda ansatsmetoderna menar vi att 
möjligheten att ge en mer nyanserad bild av problemet samt genera en ny teori ökar.  

3.2 Allmänt om studiens undersökningsdesign 

Undersökningsmetoderna som vi valde för insamling och analys av data förknippas 
huvudsakligen med en kvalitativ tvärsnittsdesign. Tvärsnittsdesignen tillät oss att studera 
de olika organisationer som förpackningsbranschen består av och att klargöra skillnader i 
deras syn på förpackningar (Bryman, 2002). Den medförde vidare att vi kunde använda 
varierade metoder; enkäter, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer samt 
kvalitativ innehållsanalys av sekundärdatamaterial, vid datainsamlingen. Vid förstudien 
genomförde vi främst semistrukturerade intervjuer för att på så vis bilda oss en 
uppfattning om hur förpackningsbranschen ser ut i Sverige. Därefter sökte vi mer 
detaljerad information från de olika aktörerna inom förpackningsbranschen med hjälp av 
telefonintervjuer och enkäter. 

3.3 Förstudie 

Syftet med förstudien var att placera förpackningen i en kontext, som berörde både 
historisk utveckling, förpackningens roll och förpackningsindustrins arbete. Vi utförde en 
skrivbordsundersökning baserat på tidigare utförda studier gällande förpackningar samt 
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olika författares åsikter i ämnet.  Vidare genomförde vi semistrukturerade intervjuer med 
personer som har kunskap och erfarenhet från förpackningsbranschen, vilket ökade vår 
insikt i ämnet och lade grunden för den fortsatta studien. Den semistrukturerade 
frågeutformningen, som rekommenderas av Bryman (2002), grundande sig på att vi 
önskade öka vår allmänna förståelse kring förpackningar, samtidigt som respondenterna 
tilläts diskutera fritt kring vissa givna teman. Metodvalet tillät oss även att ställa 
följdfrågor till respondenterna kring intressanta ämnen och be dem klargöra vissa mer 
komplexa aspekter. Intervjuerna var av varierad längd, från en halvtimme till en och en 
halv timme, beroende på vilken tid respondenten hade till förfogande. Svaren antecknades 
grundligt i samtliga fall.  

Förstudiens intervjuer, vars empiri utgjort grunden för problemdiskussionen, 
genomfördes med personer som vi ansåg representerade olika kunskapsområden inom 
förpackningar. Dessutom var ingen av personerna anställda vid något av de företag som 
ingår i svensk förpackningsindustri, eftersom det var viktigt att de inte var färgade av 
företagens intressen. Personerna som ingick i förundersökningen var: 
  

o Robert Bau, designkonsult, som i samarbete med Ergnomidesign studerat 
förpackningstrender (personlig intervju, samt uppföljande telefonintervju) 

 
o Tomas Edman, projektansvarig på Designstudio Värmland, som i samarbete med 

Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att främja utvecklingen av 
innovativa förpackningar i Sverige (telefonintervju).  

 
o Anders Wikström, ansvarig lärare på Nackakademins förpackningsutbildning, 

med stor insikt i svensk förpackningsdesign- och industri idag. (personlig 
intervju). 

 
o Sven Bergwall och Mikolaj Dymek, doktorander på KTH, vid institutionen för 

industriell ekonomi och organisation samt författare av artikeln ”Uncovering 
sportgame covers – the consumption of video game packages”. (personlig 
intervju). 

 
o Tryggwe Göransson, affärsutvecklingschef på Svenskt retursystem, som 

redogjorde för hur den organisation han representerar påverkar aktörer inom 
handel och förpackningar i deras arbete. (telefonintervju) 

 
o Martin Löfgren doktorand vid Service Research Center, CTF vid Karlstad 

universitet samt anställd vid STFI-packforsk som skrivit boken Packaging and 
Customer Value- a service perspective. (telefonintervju) 

 
I förstudien ingick dessutom en konferens anordnad av Svenska Reumatikerförbundet på 
temat ”Befria din produkt”. Under föreläsningar och så kallade break-out-sessions tog vi 
ta del av Tetra Paks, Elopaks, Reumatikerförbundets, Reload designs och Kode designs 
tankar på området användarvänliga förpackningar. 

Simultant med denna explorativa inledning studerade vi befintliga teorier gällande 
designbegreppet, designprocessen, produktutvecklingsprocessen, visuell kommunikation, 
taktil kommunikation, den emotionella konsumenten, design och kostnad, differentiering 
via design och förpackningen som del av marknadsföringsmixen  
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3.4 Empiriskt material 

Vår empiriska undersökning inleddes med att vi tog telefonkontakt med aktörer 
verksamma i den svenska förpackningsbranschen. Efter det initiala samtalet skickade vi 
en enkät via e-post till berörda personer, som då kunde välja om och hur de ville besvara 
våra frågor (se frågor i bilaga 3). Totalt har vi kontaktat:  
 

o Fyra råvaruproducenter, som är dominerade i Sverige på att tillverka kartong och 
papper för förpackningsproduktion. Stora Enso och Frövi valde att besvara så väl 
initiala som uppföljande frågor via e-post. Medan Iggesund och Billerud valde att 
delta i telefonintervjuer.  

 
o Sju konverterare, där Elopak, Å & R, Ekmans och Nordemballage svarade på 

frågorna via e-post och Tetra Pak deltog i en telefonintervju. Utöver nämnda 
företag har vi sökt kontaktat med Esonpac och Smurfit ett flertal gånger, via både 
telefon och e-post utan att nå framgång. 

 
o Tio varumärkesägare, där vi inledde med tre allmänna frågor gällande företagets 

marknadsföringskanaler utan att ställa specifika frågor kring förpackningar. 
Därefter följde uppföljningsfrågor inriktade på förpackningstemat, där vi har varit 
i kontakt med marknadsansvariga och/eller produktionsansvariga personer. I 
lantmännens fall har vi dessutom varit i kontakt med deras interna designbyrå, 
Inhouse. Arlas svar tillhandahölls genom en kort telefonintervju, på fem minuter, 
eftersom de framhöll tydligt att de inte hade mer tid. Med Cederroth genomfördes 
en längre telefonintervju på 45 minuter. Wasa-Barilla, Löfbergs Lila, Saltå 
Kvarn, Skånemejerier, Lantmännen samt Procordia Food valde att besvara de 
båda frågeomgångarna via e-post. På Milko fick vi inte kontakt med rätt personer 
förrän senare i undersökningen och därför blev frågeställningarna som vi 
skickade till dem något annorlunda i sin utformning. Utöver nämnda företag har 
vi dessutom kontaktat Cloetta, men de har ej besvarat våra frågor, trots att vi sökt 
dem via såväl telefon som e-post vid upprepade tillfällen. 

 
o Sju designbyråer som alla har specialistkompetens gällande förpackningar.  

NoPicnic och PriPac har besvarat våra frågor via e-post. Vi har dessutom sökt 
kontakt med Embrink, Brindfors, Reload, Idenityworks och Pond, men ej fått 
några svar från dem, trots att vi sökt dem via telefon och skickat ett flertal 
påminnelser via e-post. Bortfallet visar att valt forum inte var ultimat, men då 
designföretagen enbart var tänkta att användas som ”best practice” gällande 
designmetodik, upplevde vi inte att bortfallet påverkade vår studie i någon större 
utsträckning.  

 
Målet var att få ta del av hur de olika aktörerna betraktar förpackningar, vilka faktorer 
som påverkar förpackningars utformning samt vilka som är involverade då en 
förpackning tas fram. Frågorna var öppna i sin utformning, för att på så vis i mindre 
utsträckning leda respondenten mot vissa, på förhand givna, svar.  
 
I undersökningens senare skede kontaktade vi Per-Stefan Gersbo, konsult på Paccedo 
AB, för att diskutera kring de resultat som växte fram. Telefonintervjun med honom 
pågick under 30 minuter och antog formen av ett samtal, dels kring hans erfarenheter på 
området och dels kring hans åsikter på våra reflektioner. Vi fick Gersbos namn när vi 
kontaktade Pack News, en rikstäckande portal för förpackningsnyheter. Han har tjugofem 
års erfarenhet av förpackningar, fem år som anställd inom livsmedelsindustrin och femton 
år som anställd vid Å & R (Åkerlund och Rausing). Därefter har han arbetat med en av 
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världens största aktörer inom konsumentförpackningar. Sedan två år tillbaka har han varit 
konsult inom förpackningar.  
 
Det insamlade materialet analyserades under undersökningens gång, vilket föll sig 
naturligt eftersom vi som explorativa och tolkningsinriktade undersökare automatiskt 
tolkar materialet utifrån vår förförståelse. Under vår marknadsföringsutbildning har vi 
arbetat under temat ”Marknad och Design”, vilket medför att vi ser på design ur ett 
företagsstrategiskt perspektiv. Den kontinuerliga analysen medförde även att metoden 
blev mer levande, en viktig förutsättning för att vår kvalitativa undersökning skulle 
utvecklas och ge utrymme för en utförligare tolkning allteftersom.  

3.5 Urval  

Förundersökningens respondenter valdes ut genom ett bedömningsurval, grundat på de 
kriterier att personen i fråga skulle vara väl insatt i hur svenska förpackningar utformas, 
eller att de på något annat sätt kunde bidra med en förklaring till varför svenska 
förpackningar i slutändan ser ut som de gör. Detta utan att de representerade något av de 
företag som är med och tillverkar eller utformar förpackningar idag. Initialt kontaktade vi 
Robert Bau, Tomas Edman och Anders Wikström, vilkas arbete vi kände till sedan 
tidigare. Skrivbordsundersökningen gav oss namnen Sven Bergwall, Mikolaj Dymek och 
Martin Löfgren. Gällande råvaruproducenterna valde vi, som nämnt, de företag som 
dominerar utvald marknad i Sverige. Konverterarna valdes delvis ut efter att 
råvaruproducenterna nämnt dem som sina kunder, delvis efter att de nämnts i vår 
förundersökning som framträdande på den svenska marknaden. Urvalet av 
varumärkesägare grundar sig på att de omtalats som kunder av tidigare stegs aktörer i 
produktionskedjan, men även för att de utgör familjära varumärken i svensk 
dagligvaruhandel och att de erbjuder delar av sitt sortiment förpackat i kartong eller 
papper. Personerna på respektive företag valdes ut grundat på att de ansågs kunna ge oss 
bäst information kring företagets marknadsföring samtidigt som de ansågs ha en för oss 
relevant position.  

3.6 Arbetets upplägg 

Fördelarna med vår breda ansats är att vi bättre kan belysa mer omfattande aspekter och 
förståelsen för det vi studerar blir således större. Hade vi avgränsat vår undersökning till 
att enbart belysa en faktor hade vi gått miste om mycket av den information vi 
efterstävade att inhämta.  
 
Då empirimängden i vår undersökning är så pass omfattande, totala antalet respondenter 
uppgår till trettio, har vi för tydlighetens skull valt att redogöra för vår empiri och analys 
parallellt. Aktuellt avsnitt går under benämningen ”Förpackningens utformning och 
inblandade aktörer – resultat och analys”. En stor del av själva analysarbetet anser vi 
ligger det sätt vi grupperat empirin på. Vi har låtit de individuella svarens innehåll prägla 
upplägget, istället för att strikt redovisa empirin efter de frågor vi ställt till 
respondenterna.  

3.7 Metodkritik 

De metoder vi använde är effektiva vid knappa ekonomiska och tidsmässiga resurser, 
men nackdelen med sådana bekvämlighetsmetoder är att de inte är generaliserbara på en 
större population, vilket inte heller är något som vi eftersträvar med vår studie. 
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Undersökningsresultatet bygger på de utvalda aktörernas subjektiva tolkningar om 
branschen samt våra tolkningar av insamlad empiri. Kritik kan också riktas mot 
frågeformulär och Internet som kanal, då e-postmeddelande fyller funktionen att leverera 
snabb och kortfattad information, vilket kan ha präglat våra svar.  Frågorna kan dessutom 
ha uppfattats som svåra/tidskrävande att besvara såväl skriftligt som via telefon och tiden 
framhölls ofta som en bristande tillgång av våra respondenter. Det största problemet i vår 
undersökning har varit att få kontakt med personer på företagen som har haft kunskap, 
och framförallt velat ta sig tid, att besvara våra frågor. Att respondenten själv fått välja 
mellan att delge sina svar via e-post eller telefonintervju har bidragit till att 
informationsmängden varierar mellan respondenterna. Således blir det inte heller möjligt 
att göra en ”rättvis” jämförelse mellan företagen. Att inte ha direktkontakt med 
respondenten försvårar dessutom direkt återkoppling, från både undersökares och 
respondents perspektiv.  
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4. FÖRPACKNINGENS UTVECKLING 

För att skapa förståelse för förpackningens roll idag har vi placerat den i en historisk 
kontext. Exposén tar sin början i naturens egna förpackningar och via storskaliga 
maskinparkers massproduktion leder den fram till trender som kan skönjas i dag.  

4.1 Förpackningens uppgift 

I vår omgivning finns flera exempel på naturens egna ”förpackningar” vars främsta 
funktion är att skydda sitt innehåll; apelsinens skal som skyddar kärnorna eller musslans 
hårda hölje som skyddar från fiender. Även konstruerade förpackningar har funnits i 
århundraden, kanske till och med årtusenden (Conradson, 1987), med främsta uppgift att 
skydda, informera och kommunicera värden till konsumenten, att vinna kundens tillit. Så 
var det även innan urbanisering, industrialisering, infrastruktur och 
kommunikationsverktyg satte sin prägel på förpackningen. Exempelvis har antika skålar 
hittas spridda över jordklotet. Dessa skålar var mer än bara ”behållare”, de var bärare av 
visuella uttryck, ofta korrelerade med sitt innanmäte, för att förmedla olika känslor 
exempelvis hot, skönhet eller glädje. (Hine, 1997)  
 
Tidiga kosmetik- och parfymförpackningar utformades av dyrbara material i små 
storlekar, vilka signalerade produktens exklusivitet. Vissa förpackningar var så vackert 
utformade att de påminde om smycken och kommunicerade den exklusiva känslan som 
förknippades med att parfymera kroppen och sminka sitt ansikte. Historiskt sett är det 
med andra ord exklusiva, icke ”nödvändiga” varor som försetts med förföriska 
förpackningar. Det romerska rikets glasförpackningar, med enhetlig varumärkning, anses 
ha utgjort grunden för tidiga europeiska förpackningar. Glasinnovationer har i ett 
historiskt perspektiv främst skett av estetiska skäl, men även produktionstekniska 
framsteg har drivit utvecklingen. Ett exempel är glassmältugnen som utformades under 
1600-talet och möjliggjorde en mer tidseffektiv glasproduktion, vilket var nödvändigt för 
att tillgodose behovet av förpackningar på den växande konsumtionsmarknaden. (Hine, 
1997)  
 
Thomas Hine (1997) klassar en historisk förpackning som modern då den uppfyller 
följande kriterier; förpackningen ska vara utformad för en speciell produkt, den ska ha en 
distinkt design samt en etikett med produktbenämning. Enligt Hines var den första 
förpackningen som han bedömer vara modern avsedd för patenterade läkemedel i 1600-
talets London. Under samma epok ökade samhällstrycket för att individen hade rätt till 
mer självständighet och därmed påverkades även relationen säljare – köpare. Individerna 
sågs som konsumenter fria att fatta sina egna beslut och valfriheten bidrog till att 
konkurrensen om kunderna ökade. Förpackningen agerade äkthetsintyg samt gav kunden 
produktinformation och betraktades därmed som ett viktigt konkurrensmedel, en del av 
produkten i kampen om att vinna kundens tillit. (Hine, 1997) 
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4.2 Industrialiseringen 

I takt med den industriella revolutionens framväxt i 1700-talets Storbritannien kom 
fabrikerna som tillät standardiserad massproduktion och den utbyggda infrastrukturen, 
vilken underlättade varutransporter, att även förändra villkoren för förpackningarna. Med 
revolutionen följde lägre matkostnader och befolkningen fick råd att efterfråga andra 
produkter, av såväl praktisk som mer exklusiv karaktär. Basindustrin, som tillhörde folket 
i större utsträckning än tidigare produktionsgenrer, gav utrymme till en folklig 
konsumtion. (www.marknadskraften.com, 13/4-2006). Den ökade konkurrensen, som var 
en följd av den ökade konsumtionen och massproduktionen, krävde nu förpackningar som 
marknadsförde och informerade om produkten i större utsträckning (Underwood och 
Klein, 2003) samtidigt som utvecklingen av distributionssystem ökade kraven på 
förpackningsformer som var enkla att transportera (Hine, 1997). Under den senare delen 
av industrialiseringen började producenterna att se bortom vad kunden behövde för att 
överleva till att istället försöka appellera till konsumenternas lustar och drömmar. 
Förpackningarna gjordes mer personlig, användarvänlig och åtråvärd.  
 
Till Sverige kom den industriella revolutionen först omkring 1850-talet och här startade 
den med sågverken och riklig tillgång till råvarumaterial (www.wikipedia.org, 13/4-
2006). Så samtidigt som produktionen i England, och därmed även 
förpackningsanvändandet, ökade kraftigt var förpackningar fortfarande sällsynta i 
svenska handelsbodar, där kunden köpte flertalet av sina varor i lösvikt. Förpackningen 
förknippades främst med presenter och vid de fåtal tillfällen då förpackning medföljde 
återanvändes den ofta i andra sammanhang.  Fraktlådor i trä byggdes om till möbler och 
linnesäckar som innehållit mjöl syddes om till sängkläder. Trots att dessa praktiska 
aspekter övervägdes vid utformandet av förpackningarna, lyftes även mer emotionella 
aspekter fram. Ett tecken för att importerad frukt ansågs vara dyrbara varor var att 
”hvarje frukt levererades invecklad i silkespapper” (citat hämtat ur Conradson, 1987). Vi 
ser med andra ord att lyxvaror redan då förpackades annorlunda än mer vardagliga varor, 
för att på så vis tilltala kundens affektiva sidor.  
 
Förpackningar till konsument växte fram i takt med ökad välfärd, teknisk utveckling, 
ändrad varudistribution, nya ideal och nya konsumtionsvanor (Fogelberg, 1987). Glas och 
keramik fick under den här perioden i allt större utsträckning ge vika för lättare, billigare 
och mer användbara material så som papper och kartong, material som erbjöds av den 
svenska industrin. En av de mest avgörande innovationerna beträffande papper var 
papperspåsen som snabbt blev en universalförpackning. Den bidrog till att stimulera 
handeln genom att göra det lättare för konsumenten att bära hem sina köpta varor, jämfört 
med tidigare då medhavda skålar skulle fylla samma funktion. Dessutom utvecklades 
vikta kartonglådor och förpackningen blev därmed ett massmarknadsfenomen. Boxar var 
mer hållbara och väl anpassade för butikdisplayer samt passande för litografiska tryck 
med ett emotionellt vädjande bildspråk. Hine menar att kartongerna än idag är 
dominerande inom förpackningsindustrin. (Hine, 1997)  

4.3 Utvecklingen i Sverige under 1900-talet 

En bit in på 1900-talet gjorde kylskåpet entré på den svenska marknaden och enligt 
Conradson (1987) utövade detta en stark påverkan på de svenska inköps- och matvanorna 
eftersom hållbarheten ökade avsevärt. Men först på 1920-talet hade förpackningen 
kommit att omfatta nästan varje industri. De flesta innovationer av förpackningar skedde 
inom livsmedels-, kosmetika- och läkemedelsindustrin och snart fanns det knappt en enda 
produkt som inte var förpackad, åtminstone inte under själva transporten.  
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Conradson (1987) lyfter fram 1930-talet som det årtionde då förpackningar fick sitt stora 
genombrott. Massproduktionen ökade och ställde därmed andra krav på distribution och 
förpackning. ”Förpackningens funktion var ju inte enbart att skydda varan och 
underlätta hanteringen. Den hade nu mer systematiskt än tidigare gjorts till ett viktigt 
medium i marknadsföringen” (Conradson, 1987, s. 34). Reklam uppmuntrade 
konsumenterna att göra produkterna till en naturlig del av livet och förpackningen 
kompletterade budskapet genom att skapa igenkänning, ett förhållande som används även 
idag (Hines, 1997). Funktionen var själklart fortfarande en viktig del, men de emotionella 
aspekterna växte sig allt starkare i takt med att marknadsföringen gavs större utrymme.  
 
Parallellt med att förpackningen utvecklades som marknadsföringskanal förändrades 
kostnader gällande distribution och löner. Konsumtionen ökade och lösviktsförsäljningen 
blev för tidskrävande, butikspersonalen ställde krav på förbättrad arbetsmiljö. Att 
underlätta för hemmafruarna i deras hushållsarbete var ännu en faktor som stimulerade 
till innovationer och effekten blev att förpackningen utformades i mindre och mer 
lätthanterliga enheter (Conradson, 1987). Ruben Rausing agerade under samma årtionde 
för att bygga upp en svensk förpackningsindustri.  ”Den idé som ligger till grund för vårt 
företag är mycket enkel: att rationalisera distributionen av varor genom ändamålsenliga 
konsumentförpackningar och riktiga transportförpackningar” (i Rasmusson, 1987). 
Rausings affärsidé låg väl i tiden med den standardiseringspolitik som då fördes i 
Sverige. Denna gick ut på statlig styrning av flera områden, individens valfrihet 
inskränktes för att utjämna klasskillnader. Varor erbjöds i uniforma mått och 
standardiserade enheter medförde att svenska förpackningar massproducerades och att 
långa tillverkningsserier blev allt vanligare. Den svenska förpackningsindustrin växte och 
i mångt och mycket är det samma industrier som präglar den svenska förpacknings-
marknaden idag.  
 
Parallellt med den svenska utvecklingen utfördes det i 1930-talets USA 
marknadsundersökningar där psykologiska effekter av förpackningars storlek och färg på 
konsumenterna studerades. Hittills hade förpackningar designats av företagsledare eller 
deras fruar, men i och med att man i samband med marknadsundersökningar upptäckte 
hur viktig varje detalj är i förpackningen, förflyttades formgivningen av förpackningar till 
industridesigners och grafiska formgivare. Med hjälp av dem blev förpackningar mer 
visuellt intressanta och kombinationen av designade förpackningar, reklam och 
marknadsundersökningar medförde att fler produkter som verkligen efterfrågades på 
marknaden lanserades. Förpackningsdesignen utökades till att även innefatta 
företagsidentitet som de försökte förmedla i förpackningen för att konsekvent ge utryck 
för företagets värderingar och attityder (Hine, 1997).  
 
Efter krigsslutet 1945 ökade andelen helautomatiska förpackningsmaskiner. De fasta 
kostnaderna blev relativt höga vilket krävde långa produktserier för att sänka 
styckkostnaderna (Fogelberg, 1987). Ruben Rausing skrev: ”En förpackning skall spara 
mer än den kostar. Kunde man förkorta tiden för varje varuexpedition --- skulle 
kostnaden minska. Detta kunde åstadkommas därigenom att varan vägdes eller mättes 
eller räknades och förpackades hos fabrikanten. Här kunde denna arbetsoperation göras 
billig genom användning av automatiska maskiner” (Rasmusson, 1987).  
 
Under det svenska 1960-talet utvecklades en rad nya plaster, frysboxar och därmed även 
djupfrysta varor. Snabbköpen och stormarknaderna blev en allt vanligare syn och den 
omvälvande omstruktureringen av dagligvaruhandeln medförde ytterligare utveckling av 
förpackningarna, där plast nu var det dominerande materialet. Sverige hämtade 
inspiration från stormarknaderna i USA, där dessa redan existerat under några årtionden 
som ett resultat av en strävan att utveckla ett system för återförsäljning som var lika 
rationellt, opersonligt och friktionsfritt som produktionsprocessen för varor. På 
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stormarknaderna blev konsumenterna mer självständiga, och utan personal blev 
förpackningarnas roll som marknadsförare och säljare allt viktigare (Hine, 1997). 
 
Efter oljekriserna på 1970-talet stod de papptillverkande företagen från Norden högt i 
kurs och det stärkta miljötänkandet som följde under årtionden efter kriserna innebar en 
omställning i tankarna kring förpackningar. Lagar och restriktioner reglerade hur mycket 
avfall företagen fick ”producera”, och de blev ansvariga för att ta hand om returmaterialet 
från de egna förpackningarna. Under 90-talet fanns det även de som förespråkade 
införandet av lösvikt i en rad tidigare paketerade varor, så att varje konsument själv skulle 
ha en behållare med sig till affären för att fylla på. Dessa idéer stannade dock vid 
idéstadiet och även om miljöaspekterna fortsätter att prägla förpackningsindustrin, är 
rösterna inte lika höga som för tio, femton år sedan.  

4.4 Förpackningen och användarvänlighet 

Utvecklingen inom förpackningsindustrin har sedan 1990-talets början rört sig från att 
betona miljöaspekter till att även inkludera användarvänlighet. Tillsammans med bland 
annat SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och de Synskadades riksförbund, driver 
Reumatikerförbundet frågan om den tillgängliga produkten, under satsningen ”design för 
alla”. På konferensen ”Befria din produkt” som hölls i Stockholm i Maj 2006 var 
representanter från varumärkesägare, konverterare och råvaruproducenter närvarande, 
även om de flesta i åhörarskaran enligt deltagarlistan representerade olika förbund som 
drivit frågan om tillgängliga förpackningar. Eftersom både Tetra Pak och Elopak höll 
föredrag på temat anser vi att det är extra intressant att uppmärksamma denna, av 
deltagarna att döma, efterlängtade debatt och positiva utveckling. Den norska 
industridesignbyrån Kode-design talade om konsumenttester med ”extremanvändare”, så 
som Kotler och marknadsföringstraditionen talat om extremanvändare vid sin 
produktutveckling. De extramanvändare som åsyftas i detta sammanhang är personer med 
handikapp och de med nedsatt handstyrka. Olika procentsatser presenterades för att visa 
på den ökade betydelsen av denna typ av tester, då vi går mot en allt äldre befolkning som 
ställer nya krav på förpackningsindustrin. Tillgänglighetstester utförs även av aktörer så 
som STI- Packforsk vilkas forskningsresultat oftast inte är tillgängliga för allmänheten 
eftersom de anställs av företagen, men många tester utförs även utav konverterarföretagen 
själva. Viss konfundersamhet uppstår dock när Tetra Pak presenterar sina nya 
förpackningar, som ett resultat av test med extremanvändare, och ett annat resultat som 
presenteras under eftermiddagen tyder på att just dessa förpackningar hamnar lågt ner i 
användarvänlighet i andra, fristående tester.  
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5. TEORIER  

5.1 Inledning 

I och med att vår studie har ett marknadsföringsperspektiv på förpackningsdesign så blir 
marknadsförarens och designerns samarbete vid framtagandet av förpackningar av 
särskilt stort intresse för oss. Detta samarbete avser vi att studera utifrån teorin om 
designprocessen, eftersom den anses resultera i designlösningar, som är mer innovativa, 
ergonomiska och kostnadseffektiva än resultat av en traditionell produktutvecklings-
process. Vi inleder teoriavsnittet genom att behandla definitionen av begreppet design för 
att sedan studera hur de olika aktörer som är delaktiga i skapandet av förpackningar 
uppfattar begreppet design och vad detta innebär för själva skapelseprocessen.    

5.2 Definition av begreppet design 

Det finns nästintill lika många definitioner av design som det finns författade artiklar som 
behandlar fenomenet (Design som utvecklingskraft för Stockholm – en plattform, 2003). 
En indelning definitionerna är att design ses som ett substantiv, ett designat objekt, eller 
så betraktas design som ett verb, en process som leder fram till en ”designad” produkt 
(Bruce och Bessant, 2002).  Design figurerar även i olika kontexter, vilket ytterligare 
bidrar till osäkerhet kring begreppets omfattning och innebörd. Det problematiska ligger 
inte i att begreppet kan användas i många skilda sammanhang, snarare uppstår problemen 
när begreppet ska användas i praktiken, exempelvis i en organisation. Beroende på vilken 
syn företagets olika avdelningar har på design avgör hur pass delaktiga de anser sig vara i 
designarbetet.  
  
”Design är, som Gorb och Dumas (1987) påpekar, inte bara ordet för en fysisk produkts 
yttre gestalt utan också en beteckning för en process. Det är nödvändigt att påpeka detta 
då design ofta förknippas enbart med resultatet av processen.” 

Lisbeth Svengren (1995, s. 20) 
 
” Design decisions are made about the shape, form colour and choice of materials….In 
broad sense design is the conception and planning of man-made objects and as such 
design encompasses three dimensional objects, graphic communications and integrated 
systems from information technology to urban environments…” 

Bruce & Bessant (2002, s. 19) 
 
När vi i uppsatsen diskuterar design använder vi det synonymt med begreppet 
industridesign, som skiljer sig från andra beteckningar som används när man talar om att 
designa produkter så som konstruktion och formgivning. Enligt Svengren utmärks 
industridesign av funktionella, ergonomiska och estetiska element. Det funktionella 
elementet syftar på produktens uppgift som definieras utifrån produktens 
produktionsprocess, avsedda användning, underhåll och skrotning. Det ergonomiska 
elementet står för produktens användarorientering, dvs. anpassningen av produkten till 
människan. Det estetiska elementet i produkten innefattar den visuella och språkliga 
dimensionen, som signalerar vissa produktegenskaper och viss kvalitet och samhörighet 
mellan form och andra egenskaper. (Svengren, 1995)  
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Roy (1986, i Svengren, 1995) visar på skillnader mellan konstruktion, som har fokus på 
produktens delar och deras funktion, och industridesign där synen är mer holistisk där 
man betraktar hur de olika delarna fungerar tillsammans och inspiration till produkterna 
är mer intuitiva, designerna är skolade till att lita på sin känsla.  

5.3 Vad är en designprocess?  

Enligt Bruce så är en av de vanligaste fällorna i affärssammanhang att se design som en 
fristående aktivitet snarare än som en förlängd process. Bra design uppstår inte av en 
slump, utan är ett resultat av en väl hanterad designprocess. Processen är en metod för att 
skapa mer innovativa produkter i ett företag och förutsätter att design ska genomsyra alla 
utvecklingsstegen, från ”trigger” till utvärdering av resultatet. Innovativa produkter är ett 
resultat av kreativa lösningar där framtagningsarbetet innebär att idéer kombineras på nya 
sätt för att lösa problem och nyttja hittills oexploaterade möjligheter. Även om processen 
ofta presenteras som linjär i teoretiska modeller så är verklighetens process mer iterativ: 
”… ideas will move back and forth through iterative stages of development.” (Bruce och 
Bessant, 2002, s. 39). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Viktiga förutsättningar i designprocessen 

5.4.1 Kreativitet 

Kreativitet kan översättas till ”The generation of novel ideas” (Bruce and Bessant, 2002). 
När man talar om kreativitet finns det flera förutsättningar som ett företag bör tänka på 
för att skapa ett organisationsklimat som främjar innovation. En av de viktigaste 
aspekterna är så kallade dynamiska grupper, där personer från olika delar av företaget 
med olika kompetenser, tillsammans får arbeta med att utveckla nya koncept och idéer för 
företaget. Studier och erfarenheter har visat att de mest innovativa teamen består av 
personer med olika expertis, hämtad från såväl yrkeserfarenheter som studier (Baerentsen 
och Slavensky, 1999). En organisation som främjar kreativitet låter med andra ord 
marknadsförare, teknologer och designers att samarbeta och upprätta en kontinuerlig 
dialog i produktutvecklingen.  

Figur 2. Designprocessen enligt SVID 
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5.4.2 Design och marknadsföring 

För att produktutvecklingen ska gynna både slutkonsument och företag måste 
verksamheten ha konsumentfokus, vilket innebär att de redan tidigt i 
produktutvecklingsstadiet lyssnar till, observerar och kommunicerar med konsumenter på 
den tilltänkta marknaden. Marknadsundersökningar ska inte användas som 
marknadsföring för att enbart stödja de beslut som redan fattats, de ska vara mer än 
storskalig statistik och förförståelse om en kunds ”latenta behov”. (Bruce och Bessant, 
2002, s. 64).  
 
Det är viktigt att marknadsförare och designers samarbetar i designprocessen eftersom de 
har många gemensamma beröringsområden, emedan det är designerna som i stor 
utsträckning utformar det som säljer produkten i slutändan. Marknadsförare agerar ofta så 
kallade ”silent designers” enligt Gorb och Dumas (1987, i Bruce och Bessant, 2002), 
vilket innebär att de är indirekta beslutsfattare när det gäller utformningen av produkten. 
Då marknadsförarna ofta bär huvudansvaret för beställda och genomförda 
marknadsundersökningar, samt vilka slutsatser som dras av dessa är det viktigt att de 
framför all information även till designerna. Om inte designerna tydligt fått ta del av den 
information som framtas, kan det uppstå bristande överensstämmelse mellan vad 
marknaden och konsumenten vill ha och det som designerna tar fram. På samma sätt som 
marknadsundersökningar inte bör vara en detalj som enbart hör slutskedet till, så bör inte 
heller design vara det. Tvärtom kan en felaktig design, som satts in, utan att designern fått 
ta del av de tidiga idéerna, produktutvecklingen och marknadsundersökningarna, ha 
motsatt effekt på lönsamheten (Bruce & Bessant, 2002).  

5.4.3 Design – inte bara designers ansvar 

För att återkoppla till diskussionen kring designbegreppets olika definitioner och dess 
effekter ser vi att problem kan uppstå om företaget endast låter de personer som är 
anställda av företaget som ”designers” hantera designen i produktutvecklingen. 
Därigenom byggs en förförståelse upp inom företaget att design är ”someone else’s 
problem” - något som resterande delar av företaget inte behöver engagera sig i (Bruce och 
Bessant, 2002). Även om professionella designers är kompetenta, både som individer och 
som grupp betraktat, skapar företaget genom att anställa dem inte en garanti för 
innovation. 

5.5 Om produktutvecklingsprocessen jämfört med 
designprocessen 

Lisbeth Svengren framhåller att det finns en skillnad i hur olika författare beskriver 
produktutvecklingsprocessens olika steg, beroende på vilken utgångspunkt man har. 
Kotler (2000) har ett marknadsföringsperspektiv och beskriver stegen: ”idea generation, 
screening, concept development and testing, marketing strategy, business analysis, 
product development, marketing testing and commercialization”. I den här modellen 
begränsas det iterativa, det vill säga möjligheten att gå tillbaka i processen, till de två sista 
momenten. Vi anser att produktutvecklingsprocessen, så som Kotler beskriver den, till 
viss del kan liknas vid en kalkyl där beslut är något definitivt som avslutar varje enskild 
del av kedjan. Att fatta beslut om produktens utformning tidigt i processen medför vissa 
problem, då de kan sägas begränsa designlösningar. Att häva dessa beslut i 
produktutvecklingens senare skede kan bli kostsamma och detta kan tillsammans leda till 
att ”fel” produkt ändå produceras. (Svengren, 1995).  
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Fig. 3. The New-Product Development Decision Process. Kotler (2000)  
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5.6 Design och kostnad 

 
”Rätt design från början ger lägre kostnader.”  

Lisbeth Svengren (1995) 
 
Enligt Lisbeth Svengren (1995) framhåller design-managementlitteraturen två 
huvudaspekter när det talas om användningen av design i produktutvecklingsprocesser, 
den ena är att ”bra design är tillverkningsekonomisk” och den andra fäster sig vid vikten 
av att involvera en designer redan tidigt i utvecklingsprocessen.   
 
Enligt Hayes, (1990, i Svengren, 1995) är en integration mellan design- och 
produktionsfunktionen i produktutvecklingsprocessens inledande skede nödvändig för att 
få design och produktion anpassade till varandra. Men han menar att detta inte behöver 
likställas med att designen anpassas efter befintlig produktionsteknik. I Walsh et al (1992, 
i Svengren, 1995) argumenteras för att design i produktionstänkandet egentligen innebär 
en kostnadsreducering om det används på rätt sätt, då design antas bidra med ”the best 
designed part is no part at all” (Svengren, 1995, s.93), vilket innebär färre delar och nya 
typer av sammansättningar som lättare anpassar produkten till olika målgruppers 
preferenser.  

I inledningen av en produktutvecklingsprocess är utvecklingskostnaderna fortfarande 
låga, vilket tillåter stora förändringar i designbesluten. Ju längre in i utvecklingsprocessen 
beslut fattas, desto mer ”låsta” blir de och förändringarna antas bli för stora för att 
genomdriva förändringar och därför blir det viktigt att involvera designkompetens så 
tidigt i processen som möjligt (Bruce och Bessant, 2002; Svengren, 1995). Design kan 
även användas för att förkorta ”time to market” för nya produkter och tjänster 
(www.design-council.org.uk).  

5.7 Differentiering 

Vi avser att utgå ifrån ett urval av befintliga teorier kring differentiering och varumärkes-
kommunikation, samt kombinera och utveckla dessa. Vi använder teorierna för att studera 
huruvida utvalda varumärkesägare betraktar förpackningen som ett medel att differentiera 
sig vid kundens köptillfälle och under varans användning. Vi vill även undersöka hur 
designelement som grafik och struktur hos förpackningar (Underwood, 2003) används i 
differentieringen. 
 
Enligt Kotler (2000) innebär differentiering utformning av en uppsättning meningsfulla 
skillnader för att, i detta fall, skilja företagets erbjudanden från andra erbjudanden 
(Kotler, 2000). Huffman och Kahn (1998) anser att differentiering ytterst går ut på att 
förstå kunden bättre än konkurrenterna. De lyfter fram att varumärkesägaren måste hjälpa 
kunden, ickeexperten, att fatta rätt beslut genom att presentera information om 
produkterna på ett lättförståeligt vis. Vi anser att Huffmans och Kahns definition av 
differentiering belyser förpackningens roll som differentieringsverktyg. Förpackningen 
utgör enligt Rundh (2005) samt Underwood och Ozanne (1998), en kanal för 
varumärkesägaren att kommunicera med konsumenten om vad varumärket står för. 
Förpackningen skall betraktas som differentieringsverktyg av den anledningen att den 
ofta utgör konsumentens första möte med produkten (Bardic, 2003).  
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5.7.1 Differentiering genom design 

”För femton år sedan konkurrerade företag med priset. Idag är det kvalitén. Imorgon är 
det design”  

Robert Hayes (i Kotler, 2000, s. 291).  
 
Design används numera i allt större utsträckning av företag som ett medel för att 
differentiera sig från konkurrenterna. Produkterna skiljer sig föga åt vad gäller teknik och 
prestanda, vilket är en anledning till att design har blivit ett allt viktigare 
konkurrensmedel (Svengren, 1995). Enligt Svengren (1995) utgör design ett 
betydelsefullt differentieringsverktyg genom att den synliggör skillnader hos produkter 
gentemot konkurrenternas. Även Hine (1997) syftar till designens betydelse som 
differentieringsverktyg när han konstaterar att det gäller att förse förpackningen med 
”rätt” och uppmärksammande design för att den effektivt ska kommunicera med kunden 
och övertyga denne om produktens värde.  
 
”Consumers perceptions and their willingness to buy are influenced by the design 
configuration of the product and it’s ability to convey value for money in comparison 
with competing offers.” 

Bruce and Bessant (2002, s. 86) 

5.7.2 Visuell kommunikation 

Samtidigt som design differentierar erbjudanden så länkar den produkterna till ett visst 
företag eller till ett visst märke. Design anses därmed även bidra till att skapa en enhetlig 
visuell identitet för företaget, vilket i sin tur blir avgörande för differentieringen 
(Svengren, 1995). Med en enhetlig visuell identitet menas uttryck som manifesterar 
tillverkarens identitet (Svengren, 1995) och som genomsyrar hela den visuella 
kommunikationen från produkt, information (logotyp, uniformer, broschyrer), den fysiska 
miljön (kontor, fabriker, butik) samt beteende, hur företaget beter sig och behandlar 
kunder (Olins, 1990 i Bruce and Bessant, 2002). Vi anser även att förpackningen har en 
avgörande roll i denna kommunikation eftersom den utgör en behållare för produkten, 
som innehåller information till konsumenten och för att den kan betraktas som en del av 
den fysiska miljön i dagligvaruhandeln. Den visuella kommunikationen, som uttrycker 
den enhetliga identiteten, anses ha positiva effekter när det gäller konsumenternas 
uppfattning av företaget och varumärket samt i stärkandet av de interna relationerna och 
identifikationen med företaget.(Bruce och Bessant, 2002; Svengren, 1995).  

5.7.3 Taktil kommunikation 

Vi vill dock inte enbart betrakta förpackningen som en del av den visuella 
kommunikationen som begränsas till konsumentens iakttagelser, vi vill även resonera 
kring hur en förpackning i samband med produktens användning kan bidra till 
differentiering och till att förstärka identiteten genom den visuella och taktila 
upplevelsen. Kommunikationen som utöver den visuella aspekten innefattar den taktila 
upplevelsen av förpackningen kallar Löfgren (2004) för ”the second moment of truth”, 
även om denna är mer relaterad till förpackningens funktionalitet och förmåga att hjälpa 
kunden att använda produkten, än det rent emotionella värdet. Rundh (2005) anser att 
förpackningen till skillnad från annan typ av marknadskommunikation utgör ett medel för 
mer långvarig produktexponering. Enligt honom fortsätter förpackningen att bygga upp 
varumärkesidentiteten under hela den tid produkten används.  
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Även Underwood (2003) diskuterar förpackningens kommunikativa påverkan i samband 
med produktanvändning och har utformat en modell om hur förpackningen skapar och 
förmedlar varumärkesidentitet. I modellen definieras förpackningen som en symbol som 
väcker känslor hos konsumenten (Harckham, 1989) och enligt Underwood (2003) 
fungerar förpackningen därmed som en fysisk, taktil symbol för förhållandet mellan 
varumärket och konsumenten. Underwood (2003) utvecklar sedan definitionen av 
förpackningen och ser den som ett produktrelaterat attribut med inverkan på såväl 
varumärkets som kundens identitet. Förpackningen anses i modellen kommunicera denna 
identitet genom element i förpackningsdesignen som skapar associationer till 
gemensamma kulturella begrepp (Mediated Experience), något som även Schroeder 
(2002) belyser. Förpackningens funktionalitet och bildspråk anses förstärka de 
upplevelser som föds i samband med produktanvändningen (Lived Experience). Vi anser 
att resonemanget om förpackningens roll som kommunikator, visar på vikten av att beslut 
kring att förpackningens form, funktion och grafik är sammankopplade. 
 

 

 

5.8 Den emotionella konsumenten 

Underwood och Ozanne (1998) placerar dagens konsument på en postmodern marknad, 
där denne ständigt överöses med information. Ur ett producentperspektiv innebär detta att 
utmaningen att nå fram till kunderna blir större. Den postmoderna konsumenten är 
skeptisk och mer svåråtkomlig än någonsin (Firat, 1995). Flertalet undersökningar visar 
att köpen allt oftare grundas på förpackningen (Rosenfeld, 1987; Vartan och Rosenfeld, 
1987; Prone, 1993 i Underwood och Ozanne, 1998) och de känslor som den förmedlar 
(Solomon, 2002, Firat, 1995). Särskilt vanligt är beteendet vid så som dagligvaror, 
utvecklingen går mot att de emotionella köpbesluten ökar överlag och kundens känsla blir 
avgörande även vid mindre exklusiva produktinköp (Firat, 1995). Denna teori om 
postmodern konsumtion bidrar till vår uppfattning om den upplevelsebaserade 
kommunikationens betydelse, där förpackningen har en central roll i att väcka känslor hos 
konsumenten i under hela konsumtionsprocessen, genom visuella och taktila element.   

Bild 4. Schema över förpackningens fördelar. (Underwood, 
2003)  
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5.9 Förpackningen och marknadsföringsmixen 

Utifrån teorin om förpackningen som ett av elementen i marknadsföringsmixen avser vi 
att reflektera kring huruvida utvalda varumärkesägare betraktar sina förpackningar som 
ett verktyg i marknadsföringsmixen eller inte. Vidare diskuterar vi, utifrån denna teori, 
varumärkesägares förhållningssätt till förpackningens produktionskostnader. Betraktar de 
kostnaderna som ytterligare en belastning, eller som en lönsam investering i 
förpackningsdesign som i framtiden förväntas generera ökade produktintäkter? 
 
Många företag arbetar utifrån den väletablerade marknadsföringsmixens fyra P; price, 
promotion, place och product för att åstadkomma en önskad respons från kunden på sina 
erbjudanden (Kotler, 2001). Rundh (2005) diskuterar förpackningens inverkan på 
marknadsföringsåtgärder och väljer att betrakta förpackningen som en del av 
marknadsföringsmixen. Han förklarar detta med att återge ett citat från Sara (1990) ”...it 
is the consumer’s subjective perspective that counts in his or her purchasing decision, not 
the product’s objective reality, and this in fact highlights the importance of packaging in 
the marketing mix”. Enligt Rundh påverkar förpackningsdesign också produktens pris 
och möjliggör differentiering med hjälp av priset. Han anser att ökningen i 
konsumenternas välstånd har lett till att konsumenterna är villiga att betala mer för 
produkten om den förses med en bekväm och prestigefull förpackning. Sara (1990, i 
Rundh 2005, s.16) konstaterar att: ”The fact is that 95 per cent of all retail purchases are 
made at prices higher than the lowest possible”. Rundh anser att Saras uttalande i stor 
utsträckning kan förklaras med förpackningens inverkan på konsumenternas köpbeslut. 

Vi anser att Design Councils uttalanden på sin hemsida om designens positiva effekt på 
produkter och tjänster stödjer Rundhs synsätt om förpackningen som ett element i 
marknadsföringsmixen. 

”Using design throughout your business ultimately boosts the bottom line by helping you 
create better products and services that compete on value rather than price.” 

“Design helps businesses connect strongly with their customers by anticipating their real 
needs. That in turn gives companies the ability to set themselves apart in increasingly 
tough national and international markets.” 

www.design-council.org.uk 
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6. FÖRPACKNINGENS UTFORMNING OCH 
INBLANDADE AKTÖRER – RESULTAT OCH ANALYS 

 
Flera aktörer är som nämnt inblandade då en förpackning utformas och tillverkas. De 
aktörer vi bygger vår empiri på ingår i fyra olika branscher, där alla utgör olika länkar av 
den förpackningskedja som slutligen når fram till slutkonsument. För att förenklat 
illustrera de instanser som en förpackning passerar under sin utveckling har vi valt denna 
schematiska bild, även om vi inser att de egentliga besluten som fattas hos nämnda 
aktörer är av mer komplex natur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Återknytning till problemdiskussionen  

Problemdiskussionen utmynnande i ett antal frågor som kom att avgränsas till att 
innehålla fem områden som var utgångspunkter för vår empiriska insamling. Områdena 
är inte ömsesidigt uteslutande, utan är snarare ett försök att utskilja vissa 
problemområden ur en komplicerad helhetsbild.  
 
Förpackningen ur olika perspektiv: Vi ställde oss frågan - vem ansvarar för 
förpackningen hos varumärkesägaren och skulle vi se mer innovativa förpackningar om 
den istället var en del av marknadsföringsbudgeten?  

Råvaru-
producenter 

Konverterare Varumärkes
ägare 

Designbyråer 

Slut-
konsument 

Förpackningsaktörer 
 
För att göra undersökningen så tydlig som möjligt samt för att reducera risk för missförstånd har 
vi definierat de aktörer vi diskuterar i uppsatsen. 
 
Råvaruproducenter: de aktörer som tillhandahåller material att tillverka förpackningar av. I aktuell 
studie diskuteras enbart kartongtillverkare 
 
Konverterare: de aktörer som omvandlar råmaterialet till förpackningar och oftast fyller dem med 
sitt innehåll. 
 
Varumärkesägare: de aktörer som står bakom varumärkena som konsumenten möter i sin 
dagligvaruhandel. 
 
Designbyråer: de aktörer som anlitas externt för delaktighet i förpackningsdesignen. 
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Kostnader: Kostnader är intressanta ur flera aspekter. Dels lyfts förpackningen ofta fram 
som en viktig marknadsföringskanal inom dagligvaruhandeln, samtidigt som den tycks 
behandlas som en produktkostnad snarare än en marknadsföringsåtgärd? Anser aktörerna 
att förpackningen är viktigare för vissa typer av varor? 
 
Differentiering: Används förpackningen i den ur differentieringshänseende så 
betydelsefulla visuella och taktila kommunikationen. Och hur förklaras i så fall 
likformigheten i den svenska förpackningsdesignen där den återfinns på hyllorna i 
dagligvaruhandeln? 
 
Industrin: Kan massproduktionen inom förpackningsindustrin och förklara 
trögrörligheten och vad beror det arbetssättet på?  
 
Avsaknad av slutkonsumentfokus: Kan det vara så att värdekedjan, från råvarumaterial 
till färdig förpackning, innehåller så många led där kommunikationen brister, för att fokus 
på slutkonsumenten ska kunna bibehålls genom hela processen? Råvaruproducenternas 
kunder är konverterare, vars kunder är varumärkesägarna, och däremellan kontaktas 
dessutom ofta reklam- och designbyråer. I vilka led utförs konsumenttesterna och i vilket 
syfte görs innovationerna? 
 
Förpackningsansvar och samarbete: Har varumärkesägare inom den svenska 
dagligvaruhandeln en uttalad förpackningsansvarig, eller fattas besluten kring 
förpackningens utformning och slutgiltiga karaktär av olika funktioner inom företaget, 
och i så fall vilka? 

 

Differentiering: 
Aktörernas syn på 
differentiering via 
förpackningen.  
 
Teori kring 
differentiering via design 

Förpackningsndustrin: 
Inblandade aktörer och 
branschens struktur 

Slutkonsumentfokus: 
Hur de olika aktörerna tar 
hänsyn till slutkunden i 
sitt arbete. När, var, hur 
och varför görs MU? 
 
Teori: designprocessen 

Förpackningsansvar 
och samarbete: 
Vem hos VM-ägaren 
ansvar för 
förpackningsutvecklin
gen?  
 
Teori kring 
designprocessen 
 

VM-ägare = Varumärkesägare 
MF = Marknadsföring 
MU = Marknadsundersökning 
 

Figur 5. Innehåll i resultat och analys 

Förpackningen som 
marknadsföringsverktyg: 
VM-ägares syn på mf-kanaler 
i allmänhet och förpackningar 
i synnerhet. Utgör grunden för 
vår fortsatta empiriinsamling. 

Kostnader:  
Förpackningen som en mf- 
eller produktkostnad? 
Kostnader för logistik mm. 
 
Teorier kring design & 
kostnad samt förp. roll i mf-
mixen 
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Attityder till förpackningen 
som marknadsföringsverktyg 

Value for money Differentiering 

 
Vi anser att attityder, kostnader och differentiering präglas av varandra i en cyklisk 
process och att bilden tydliggör upplägget av vårt resultat- och analyskapitel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Information om aktörerna i respektive led  

6.2.1 Råvaruproducenter 

Sverige har en omfattande basindustri som i stor utsträckning har påverkat utvecklingen 
av förpackningar. Massaindustrin, där naturtillgången skog blir till papper och kartong, är 
betydande och materialet brukas flitigt vid tillverkning av förpackningar. Vi minns från 
problemdiskussionen att kartong- och pappersförpackningar utgör närmare hälften av den 
totala förpackningstillverkningen i Sverige och vi inleder därför vår branschöversikt med 
att studera fyra dominerande aktörer på denna arena, nämligen AssiDomän Frövi, Stora 
Enso, Billerud och Iggesund. Samtliga företag agerar på en internationell marknad och 
majoriteten av produktionen går på export, vilket medför att Sverige utgör en relativt liten 
del av den totala målgruppen. 
 

o Frövi har anor från 1800-talet och de profilerar sig själva som en 
kartongleverantör som erbjuder funktionella produkter som uppmuntrar till 
kreativ förpackningsdesign. Dagens kartongmaskin togs i bruk för 25 år sedan 
och har efter diverse uppdateringar uppnått en årlig produktionskapacitet på 
370 000 ton.  

 
o Stora Enso är en skogsindustrikoncern som tillverkar bland annat 

förpackningskartonger, tryck- och finpapper och koncernen har hela 46 000 
anställda i mer än 40 länder.  Stora Enso är i dagsläget världens största tillverkare 
av papper och kartong.  

 
o Iggesund framställer högkvalitativt papper och kartong och har mer än 40 års 

erfarenhet i branschen. Iggesund utgör en del av Holmen Group, en av Europas 
största aktörer i skogsindustrin.  

 
o Billerud, även de med lång erfarenhet i branschen, tillverkar förpackningspapper 

och har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, varav 

Figur 6. En cyklisk påverkansprocess 
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dagligvaruhandeln lyfts fram som en.  Företaget ägdes under en tid av bland 
annat Stora Enso, men nu är de frikopplade från varandra.  

6.2.2 Konverterare 

Till konverterarna räknas de företag som av råvaruproducenternas material tillverkar 
förpackningen och fyller den med produkten. I vår empiri ingår fem av de största 
aktörerna på den svenska marknaden, utifrån kriterier att de arbetar med kartongbaserade 
förpackningar för livsmedelsindustrin; Tetra Pak, Elopak, Å&R, Ekmans och Nord-
Emballage. Dessa aktörer kan sedan delas upp i följande kategorier: Enbart flytande 
livsmedel (Tetra Pak), fokus på flytande men även torra livsmedel (Elopak) samt 
förpackningar för torra varor (Ekmans och Å&R, Nord- Emballage). Samtliga aktörer 
agerar även på en internationell marknad. 
 

o De varumärken som Tetra Pak arbetar med som finns representerade på den 
svenska marknaden är bland annat Arla, Becel, Milda (Unilever), ICA, Oatley,  
Bravo, Fjällyogurt (Milko), Kivik, Brämhult och  Proviva.  

 
o De större företagen som Å&R arbetar närmast med är framförallt Kraft Foods 

som bland annat har varumärkena Marabou och Gevalia, Lantmännen AXA som 
har exempelvis Kungsörnen och Unilever, en stor aktör som bland många andra 
kända varumärken har GB Glace AB.  

 
o Ekmans arbetar med många av de större livsmedelstillverkarna och exempel på 

varumärken som de arbetat med är: Felix, Familjen Dafgårds och Tex-mex.  
 

o Elopak arbetar i Sverige med bland annat Arla Foods, Skånemejerier och Milko. 
 

o Nordemballage arbetar med bland annat Scan, Nestlé, Ica, och Saltå Kvarn 

6.2.3 Varumärkesägare 

Av de varumärkesägare som finns i Sverige har vi fokuserat på några av den svenska 
marknadens mest namnkunniga varumärken i dagligvaruhandeln, som förpackar sina 
varor i kartong eller papper;  

o Arla Foods  
o Wasa-Barilla 
o Löfbergs Lila  
o Saltå Kvarn   
o Skånemejerier  
o Procordia Food med en varumärkesportfölj innehållande bland annat Felix, Bob, 

Ekstöms, Önos, Risifrutti och FunLight  
o Lantmännen med en varumärkesportfölj innehållande bland annat Kronfågel, 

Skogaholm, Axa, Start och Hattings   
o Cederroths  
o Milko 



Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen  
Tiina Kangas, Maja Pettersson, Emelie Sporrong 

 
 

 35 

Svensk förpackningsdesign. 
– Vem/Vad/Vilka påverkar? 

6.2.4 Design- och råvaruproducenter 

Designbyråerna utgör även de en del av den svenska förpackningsbranschen och de vi 
kontaktat erbjuder bland annat expertis inom förpackningsdesign och konstruktion av 
förpackningar.  
 

o Pripac är en förpackningsbyrå belägen i Västerås och Eskilstuna. Deras inriktning 
ligger på förpackningsdesign och de ansvarar för hela produktionen av 
förpackningen, alternativt hjälper de kunden efter önskemål med vissa valda delar 
av förpackningsframställningen såsom konstruktion, design eller verktygs-
tillverkning. De varumärkesägare som Pripac har samarbetat med vid 
framtagningen av förpackningar är bland annat Sony-Ericsson, Absolut, Bahco, 
Arla, Jabra, Assa, och Swegro. 

 
o No picnic är en stockholmsbaserad designbyrå med inriktning på industriell 

design. Deras utbud består av produkt-, förpacknings-, möbel-, och eventdesign, 
och de erbjuder helhetslösningar för sina kunder. Deras företagsfilosofi går ut på 
att förse produkten med en gestaltning som har en stark identitet och 
konkurrensfördelar genom estetik, innovativ design och teknisk utveckling. Idag 
arbetar No picnic med förpackningar bland annat för Scan, Lithells och Åhus 
Glass. 

6.3 Förpackningen som marknadsföringsverktyg  

Som metoden klargör inleddes vår kontakt på respektive företag med frågor kring vilka 
marknadsföringskanaler företaget använder sig av för att sälja produkter via 
dagligvaruhandeln (därmed utesluts storhushåll, restauranger, industri- och 
exportförsäljning). De marknadsföringskanaler som representanter från varumärkes-
ägarnas marknadsavdelningar lyfter fram är TV, utomhusreklam, kundvagnsreklam, 
demonstrationer, provsmakningar, tävlingar, PR, Internet och delaktighet i handelns 
annonsering. Av de sju företag som besvarat våra tre initiala frågor om företagets 
marknadsföringskanaler, så är det endast Wasa-Barillas marknadschef som nämner 
förpackningen:  
 
”Förpackningarna är jätteviktiga och blir dessutom allt viktigare i takt med att vår frihet 
att marknadsföra oss i butikerna blir allt mindre. Förpackningen är en viktig 
imageskapare för oss, den måste spegla den bild av varumärket Wasa som vi vill 
förmedla. Naturligtvis måste förpackningsdesignen locka till köp, genom att produkten 
ser god ut och genom att förpackningen verkligen sticker ut i butikshyllan… Vi strävar 
alltid efter att ha en funktionell förpackning, men som också har ett utseende som 
uppfattas som mer modernt, mer samtida och som sticker ut mer än någon konkurrent.” 
 
För att få mer specifik information om hur företagen arbetar med förpackningar så 
kontaktar vi respondenterna för en andra omgång frågor. Även de mer specifika frågorna 
ställdes i första hand till marknadsavdelningen, men som metoden klargör har vi även 
pratat med andra personer på företaget som arbetar mycket med förpackningen. 
Representanter från samtliga varumärkesägare säger nu att förpackningen självklart utgör 
ett viktigt marknadsföringsverktyg. Förpackningens primära uppgift anges vara att 
skydda förpackningen. Vidare så är alla ense om att förpackningens funktionalitet måste 
vara hög.  
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”Förpackningen är den viktigaste kommunikationsbäraren vi har, som i butikshyllan och 
i hemmet förmedlar information dygnet runt och därmed är vår "24 hour salesman”… 
förpackningen blir allt viktigare då möjligheterna att få använda material i butikerna 
begränsas allt mer".  

Procordia foods marknadschef 
 
”Att vara med rätt förpackning på rätt ställe är jätteviktigt! Tänk på hur läsk kan kosta 
10 kr/litern i flaska på en matvarubutik, en liten burk som du köper i korvståndet för 15 
kr kostar då 45kr/liter och i minibaren på ett hotell kan du betala uppemot 200kr/litern. 
Så det är oerhört viktigt med förpackningar”.  

Arlas kategorichef för färskvaror 
 
Förpackningens kommunikationsförmåga är även enligt Saltå Kvarns marknadschef och 
Lantmännens art director avgörande för produktens framgång. Information ska ges 
samtidigt som rätt känsla förmedlas och det blir därför viktigt att, som Lantmännen 
uttrycker det, implementera en design som stämmer med varumärket gällande färg, 
typografi och ”tone of voice”. Skånemejerier lyfter fram vikten av att förpackningen har 
ett material som möjliggör tilltalande grafisk design. Cederroth är inne på samma spår 
och säger att förpackningen måste locka konsumenterna till köp, vilket görs genom att 
arbeta med form och färg, för när kunden inte vet vad han/hon vill ha är det 
förpackningen som styr mycket av beteendet. En av Milkos produktchefer säger att 
förpackningen ska vara:  
 
”Användarvänlig MEN Fraktbar. Känsloförmedlande MEN tydlig och pedagogisk. 
Konsumentbehovsanpassad (storlek,  hållbarhet, färskvara).”   
 
Vi anser att citatet ovan visar på att funktionalitet/ergonomi och estetik ställs emot 
varandra, istället för att de betraktas som designelement som förstärker varandra i 
förpackningen. Tecken på detta förhållningssätt återfinner vi i en konsumentstudie 
beställd av Reumatikerförbundet, som presenterades vid konferensen ”Befria din 
produkt”. Av svaren på frågan ”Hur viktig är förpackningens utseende för dig?” Framgår 
att endast 10 % av de tillfrågade konsumenterna har angett att förpackningens utseende är 
viktigt.  Duglighet, ergonomi, funktion och miljövänlig är däremot faktorer som de 
tillfrågade konsumenterna betraktar som viktiga. Utifrån detta drar föreläsaren slutsatsen, 
att förpackningsdesignsutvecklingen bör röra sig bort från de estetiska aspekterna och 
istället fokusera på användarvänligheten. Vi anser att validiteten på svaren kan 
ifrågasättas på grund av att förpackningens inverkan ofta är undermedveten (Underwood, 
1998 och Hine, 1997) samt att det därför är svårt att fråga personer om hur viktigt 
förpackningens utseende är för dem eftersom respondenten gärna vill uppfattas som den 
”rationella kunden” (Solomon, 2002). Vi ser dock inte att satsningen på det ena 
elementen behöver ske på det andras bekostnad, då båda utgör viktiga och samspelande 
element i förpackningens kommunikation. 
 
Vi tolkar respondenternas svar som att de är medvetna om förpackningens 
marknadsföringspotential och att de kommunikativa aspekterna framförallt är kopplade 
till säljtillfället och den grafiska designen. Här tycker vi också att det är intressant att se 
vad designbyråerna betonar för egenskaper hos förpackningar eftersom designerns kan 
antas ha både teoretisk och praktisk kunskap om hur man arbetar med design och 
utveckling. Grafiken utgör enligt Pripac den ”estetiska budbäraren” och formen designas 
för att förstärka grafiken. Pripac tycker att den grafiska formgivningen är beroende av bra 
bilder, som kommunicerar känslor och kvalitet och de har därför specialiserat sig på det 
området.  Men förpackningen anses ha fler funktioner än det rent estetiska. På Pripac 
definieras förpackningen utifrån fyra grundkrav: att informera, avdela, underlätta 
transport och skydda. Deras VD menar att alla krav är lika viktiga, men att den grafiska 
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”I dagsläget satsar Cederroth mer på traditionell marknadsföring än på utvecklingen av förpackningar. 
En krona extra för förpackningen vid en produktion av två miljoner varor, blir två miljoner kronor, vilket 
motsvarar ett kvartal eller ett halvårs tv-reklam”.  

Förpackningsutvecklingsansvarig på Cederroth 
 
 

”Konverterarens maskinpark begränsar vilka förpackningar som går att skapa. Att investera i nya 
maskiner är kostsamt och deras kunder ställs inför ett stort investeringsbeslut: förpackningsutveckling 
eller annan investering?”  

Frövis Marknadskommunikationsansvarige 
 
 

”Varumärkesägarna anser att kunderna inte är villiga att ta del av den prisökning som utvecklingen av 
nya förpackningar medför, utan de styrs av uppfattning att konsumenten endast efterfrågar lägre 
varupriser!”. 

Konstruktör på Å&R 

 

designen och därmed informationen ges störst plats. No picnic tycker att man inte kan 
säga att en av funktionerna är viktigast, det är individuellt och beror helt på vad det är för 
produkt och vad kunden vill att förpackningen ska förmedla.  
 
”En förpacknings formgivning skall tala med konsumenten och förmedla dess syfte. 
Därför är formgivning av en förpackning kanske det enskilt viktigaste, i framtagning av 
nya förpackningar” 

(www.pripac.se) 

6.4 Value for money?  

Vår empiri ger oss i samklang med det som förstudien och problemdiskussionen belyste 
att en av de faktorer som påverkar hur förpackningarna ser ut i Sverige är det som vi valt 
att benämna ”value for money” – förpackningens potential vs. dess kostnader. Samtliga 
aktörer har på ett eller flera sätt berört kostnadsproblematiken, som begränsar hur 
förpackningens potential som marknadsföringsverktyg nyttjas. Kostnaden är även en 
totalt sett begränsande faktor när det gäller förpackningens utveckling, ur såväl logistiska 
som produktionstekniska aspekter. Som vi visat i figur 6 om det cykliska förloppet 
återkommer kostnadsproblematiken i flera sammanhang, vilket medför att den även 
förekommer i de övriga avsnittens diskussioner.  Citaten nedan visar på kostnads-
aspektens olika dimensioner.  
 

 
Vi argumenterar för att problematiken i mångt och mycket har sin utgångspunkt i att 
samtliga varumärkesägare betraktar förpackningen som en produktkostnad, även om 
utvecklingsarbetet hanteras som en marknadsföringskostnad inom företaget: 
 
 ”Den bokförs som en produktkostnad för framställning i kalkylerna. Däremot så räknas 
kostnaden som vi lägger på att en designbyrå tar fram exempelvis en ny dekor för en 
produkt, som en marknadsföringskostnad”.  

Arlas kategorichef för färskvaror 
 
När varumärkesägarna sätter priset på konsumentprodukterna tas hänsyn till 
konkurrenternas priser och med nämnt produktkostnadsperspektiv på förpackningen blir 
målet att pressa kostnader för att uppnå högre marginaler, massproduktion blir medlet för 
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att nå dit. Skånemejeriers varumärkesansvarige för Proviva och Primaliv framhåller att en 
ny förpackning innebär en stor kostnad och att de vill kunna kalkylera med näst intill full 
beläggning på konverterarens maskin för att investera i en ny förpackningsdesign. En 
effekt av att ständigt pressa förpackningens kostnad kan bli att industrin eftersträvar 
storskalighet med långa produktserier, standardiserade förpackningsformer och en 
närmast rigid maskinpark. 
 
Tetra Paks förpackningsutvecklingsansvarige säger att även om en liten förändring enbart 
kostar en tiondels öre extra per enhet, innebär det ökade kostnader för varumärkesägaren 
eftersom volymerna är så stora. En initial förändring i exempelvis formen ger 
dominoeffekter i form av att pappret nu måste vara grövre för att klara av formen. 
Samstämmiga resonemang finner vi hos samtliga konverterare och vi tolkar det som att 
konverterarnas roll blir att erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen till sina kunder, 
varumärkesägarna. Den kostnadseffektiva lösningen skiljer sig givetvis åt något från 
företag till företag, men av de konverterare vi kontaktat så betonar de flesta att de kan 
erbjuda så kallade helhetslösningar till kunden. Med det avses att även fyllning, viss 
distribuering och logistik erbjuds. Kostnadsargumenten och helhetslösningarna väger 
tungt när konverterarna redogör för sina konkurrensfördelar. En retorisk följdfråga blir 
huruvida helhetslösningarna då kan bli ett konkurrensverktyg, när aktörerna ser varandra 
som sina konkurrenter1 Vi menar att en delförklaring till ett kostnadsreducerande fokus 
kan vara att design inte betraktas som en investering som kan generera ökade intäkter, 
vilket i sin tur kan bero på att konkurrensen inte upplevs som tillräckligt stor i den 
svenska förpackningsbranschen. Tidigare har livsmedelsbranschen enligt 
förpackningskonsulten Per-Stefan Gersbro präglats av just låg konkurrens, vilket har 
medfört att behovet av att investera i nya förpackningslösningar varit litet. Idag, när nya 
aktörer träder in på marknaden varje år menar Gersbro att investering i och utveckling av 
förpackningar behövs i en helt annan uträckning. Men i investerings- och 
kostnadssammanhanget tenderar diskussionerna att istället kretsa kring kunder som 
enbart styrs av låga priser och/eller varumärken. Något som vi diskuterar om i 
differentieringskapitlet. 
 
Vi tolkar vårt empiriska material som att varumärkesägarna väger kostnaden för att 
utveckla förpackningar mot det hypotetiska resultatet en sådan investering kan ge. Det 
tyder i sin tur på att behovet av att skilja sig från konkurrenterna ännu inte växt sig 
stillräckligt starkt hos varumärkesägarna på den svenska livsmedelsmarknaden, 
åtminstone inte på den operativa nivån? Det finns dock lysande exempel på hur en 
basvarulivsmedelsprodukt kan prissättas högre med hjälp av förpackningen, något som 
beskrivs i teoridelen när Rundh (2005) diskuterar om förpackningens vikt i 
marknadsföringsmixen. Ett alternativ till att sänka kostnaderna kan således vara att 
genom förpackningen öka konsumentens betalningsvilja. Vi avser att belysa det med ett 
enkelt exempel: risgrynsgröt som förpackats i ett korvliknande plastemballage kostar 
uppskattningsvis 20 kronor för ett kilo. Genom att addera lite sylt och byta förpackningen 
till en mer portabel variant kan prissättningen mer än fördubblas. Givetvis har 
framtagning och tillverkning av förpackningen krävt investeringar, men företaget kan 
sälja produkten till en större marknad och trots ökade kostnader få högre marginal för sin 
produkt än tidigare. Det handlar inte heller enbart om att ta ut ett högre pris, produkten 
erbjuder genom sin yttre utformning även en ny service, eller tjänst för användaren, 
nämligen att den är bärbar, du behöver varken sax eller medhavd tallrik för att konsumera 
den. På så vis placeras produkten i en annan kategori, med resultatet att den även 
prismässigt kan jämföra sig med andra livsmedelsalternativ som erbjuder samma tjänst, 
inte samma innehåll.  

                                                 
1 Tetra Pak och Elopak nämner varandra som konkurrenter. Ekmans och Å & R nämner också de 
varandra som konkurrenter. Information från Nordemballage saknas i frågan.  
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6.5 Differentiering genom förpackningen 

Med härledning från teorin kan förpackningsdesign, precis som industridesign, utgöra ett 
betydelsefullt differentieringsverktyg. Design synliggör skillnader mellan konkurrerande 
produkter och bidrar därmed även till att förstärka företagets varumärkesidentitet. Vidare 
anser vi att differentiering kan åstadkommas både genom den visuella och taktila 
kommunikation som förpackningen möjliggör. I detta sammanhang vill vi särskilt lyfta 
fram den betydelsen som vi anser att de olika designelementens, grafikens och 
strukturens, samverkan har för differentiering. Det är även viktigt då ett företag ska nå 
den emotionella konsumenten.  

6.5.1 Varumärkesägares syn på differentiering 

Som det framgår i tidigare avsnitt anser varumärkesägarna att förpackningen utgör en 
viktig kanal för kommunikationen med målmarknaden. De framhäver vidare att 
förpackningsdesignen ska vara tilltalande för att locka till sig köpare och förmedla en 
känsla som stämmer överens med varumärket. Däremot uttrycker varumärkesägarna sig 
inte lika tydligt om hur de arbetar med förpackningar i sitt differentieringsarbete. 
Löfbergs Lila, Skånemejerier, Saltå Kvarn och Cederroth yttrar samtliga att de ser 
förpackningen som allt centralare i marknadsföringssammanhanget och vi tolkar deras 
fortsatta svar på ämnet som att de även arbetar aktivt för att differentiera sig genom sina 
förpackningar.  

Löfbergs Lila arbetar främst med sin karaktäristiska färg för att synliggöra sitt varumärke, 
men de nämner även form och budskap som viktiga medel. Wasa-Barillas marknadschef 
menar att de alltid strävar efter att ha en funktionell förpackning, som samtidigt har ett 
utseende som är ”samtida” och ”sticker ut” mer än konkurrenternas förpackningar. 
Skånemejeriers varumärkesansvariga för Proviva och Primaliv säger att deras produkter 
vanligtvis hamnar i vanliga mejeriförpackningar av typen PurePak, TetraBrick och 
TetraTop. Ett undantag är Proviva shot där en unik förpackning har utvecklats i processen 
och där var marknadsavdelningen mer styrande. Skånemejerier diskuterar vidare att 
förpackningen är ett utmärkt differentieringsverktyg, men att den befläckas av vissa 
begräsningar, vilka vi redogör för nedan. 
 
Cederroth anser även de att det finns vissa begränsningar med att differentiera sig med 
hjälp av förpackningen och berättar att de främst försöker differentiera sig genom att 
arbeta med grafiken. Cederroths Grummeserie anspelar på att de agerar på en 
skandinavisk marknad och stärker sin roll genom att använda namn så som ”skandinavisk 
sommar”. Varumärkets unika försäljningspunkt är således att betona den skandinaviska 
identiteten, men formen bearbetas mindre i det aktuella fallet då ändringar i den 
förknippas med viss problematik, så som bristande igenkänning hos slutkonsumenten. 
 
Vi tolkar varumärkesägarnas intervjusvar som att förpackningen ses som ett viktigt 
differentieringsverktyg, men att arbetet med att utveckla en unik förpackning upplevs 
som svårt. Ett resultat som vi urskiljer blir att företagets differentiering begränsas till att 
endast omfatta förpackningarnas grafiska uttryck. Varumärkesägarnas differentiering via 
förpackningen tycks idag främst gå ut på att vinna konsumentens uppmärksamhet vid 
köptillfället med hjälp av en tilltalande grafik. Formen på förpackningen ger uttryck för 
dess funktionalitet (Svengren, 1995), och funktionaliteten är något som vi menar blir 
avgörande i samband med förpackningens användning. Genom att reducera 
förpackningens kommunikativa förmåga till grafiken och köptillfället, missar 
varumärkesägarna en stor del av den potential förpackningen erbjuder, det som vi valt att 
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kalla den taktila kommunikationen. Genom att istället kombinera den visuella och den 
taktila kommunikationen ökar varumärkesägarens möjlighet att ge slutkonsumenten mer 
information om varans funktion. Med andra ord ska slutkonsumenten förstå hur varan 
används, redan då den betraktas i butikshyllan. Vi tolkar dock vår empiri som att detta 
förbises i differentieringsarbetet idag. 
 
Enligt Underwood (2003) och Löfgren (2004) erbjuder förpackningen differentiering 
även då den konsumeras. Om förpackningens funktion och användarvänlighet förbättras, 
menar de att upplevelsen förbättras och att varumärket därmed stärks. Vi menar med 
andra ord, i likhet med Underwood och Löfgren, att förpackningen och då i synnerhet 
dess form kan erbjuda en differentieringsmöjlighet även efter det att köpet är genomfört.  
Men med tanke på att konverterarna idag erbjuder likartade förpackningslösningar tycker 
vi att även denna differentieringsaspekt verkar förbises idag.  

6.5.2 Konverterarnas respons på varumärkesägarnas 
differentieringsbehov 

Intervjuerna med Tetra Paks förpackningsutvecklingsansvarige och den ansvariga för 
Non commercial visits visar att de är medvetna om likformigheten bland deras och vissa 
konkurrenters förpackningar, vilket i sin tur medför begränsade möjligheter för 
varumärkesägare att differentiera sig genom förpackningens form. Tetra Pak menar att 
den främsta anledningen till förpackningarnas form går att finna i industriella parametrar, 
där förpackningens främsta uppgift har varit att skydda produkten genom material och 
distribution. I dessa sammanhang har de fyrkantiga lösningarna ansetts som effektivast. 
Vidare berättar Tetra Paks förpackningsutvecklingsansvarige att vissa av deras kunder har 
insett att förpackningen är en av de viktigaste faktorerna för att kunna underhålla ett 
starkt varumärke och skapa mervärde för produkten. Samtidigt konstaterar han att många 
varukategorier präglas av en oligopolsituation, med ett fåtal aktörer: 
 
”Vi vet att Elopaks och våra förpackningar framstår som väldigt lika för slutkonsumenten 
och det är klart att ju fler aktörer som erbjuder liknande lösningar, desto mindre blir 
differentieringen… Och  utan konkurrens på marknaden finns det heller ingen drivkraft 
eller något behov av att vara innovativ när det gäller förpackningen” 

Förpackningsutvecklingsansvarig på Tetra Pak  
 
Tetra Paks förpackningsutvecklingsansvarige är dock positivt inställd till utveckling av 
förpackningar och tror att behovet av innovativa lösningar kommer att öka markant inom 
den närmaste tioårsperioden. Han menar att en förklaring kan ligga i 
mediefragmenteringen, vilken har gjort att det är dyrare att nå vissa konsumenter. Den 
stora utmaningen från egna märkesvaror och insikten om att tv-reklam inte längre är så 
effektiv som man tidigare trott är andra faktorer som enligt Tetra Paks 
förpackningsutvecklingsansvarige kan öka innovationen i förpackningsdesign.  Han anser 
också att marknaden har delat in sig i två olika läger: den stora priskonkurrerande 
livsmedelsindustrin och premiumsektorn där förpackningskostnaden tillåts vara högre. 
Tetra Pak konstaterar att basvaror karaktäriseras av låga marginaler för 
varumärkesägaren, vilket medför att denna kategori inte blir lika intressant för dem ur ett 
marknadsföringsperspektiv. Resonemanget grundar sig i att basvaror anses sälja utan 
några extra försäljningsargument och vidare förbrukas förpackningarna snabbt. För andra 
varor i dagligvaruhandeln, så kallade premiumprodukter så som juice, anses 
förpackningen vara ett viktigare försäljningsargument. Ett liknande resonemang förs av 
Skånemejerier som utvecklat speciella förpackningar för ProViva och Primaliv, som vi 
nämnt tidigare. 
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Å & R lyfter fram sin möjlighet till kundanpassning och skräddarsydda koncept. Ekmans 
menar att deras främsta konkurrensegenskap är flexibilitet och förpackningsmaskiner som 
anpassas efter kundens önskemål. Elopak understryker att deras produkt PURE-PAK har 
en lång rad möjligheter som konkurrenterna i viss mån saknar och framhäver sina 
skruvkorkar som finns i olika utformningar. Utöver det nämner de sitt breda spektrum av 
fyllningsmaskiner, som de anser täcker kundernas behov. Elopak har under de senaste 
åren arbetat med trender och presenterat dessa för sina kunder så att de kan försäkra sig 
om att dessa följer med i utvecklingen. Elopaks marknadschef menar att de pådrivande 
faktorerna främst handlar om att kunder i olika segment har olika behov, vilket medför att 
differentieringen av förpackningar ökar alltmer. Det vi kan se är att medan 
kartongtillverkarna för flytande livsmedel, Elopak och Tetra Pak, framhåller 
helhetslösningar som sin största konkurrensfaktor, så har de övriga konverterarna istället 
betonat sin flexibilitet. Troligtvis beror det på att olika krav ställs på olika typer av 
livsmedel, för exempelvis mejerivaror med kort hållbarhetsdatum, har en tidseffektiv 
logistik högre prioritet än för skafferivaror.  

Vi anser att intervjuerna med representanterna på konverterarföretagen visar på att de har 
teoretiska insikter om varumärkesägarnas ökade behov för att differentiera sig på 
marknaden och de håller med varumärkesägarna om att förpackningen utgör ett bra 
verktyg för detta syfte. Enligt Tetra Pak måste varumärkesägare differentiera sig eftersom 
konsumenterna har blivit mer svårnådda och konkurrensen bland varumärken har ökat. 
Detta bekräftas även av designbyråernas svar på intervjufrågorna. Enligt designbyrån No 
picnic går utvecklingen av svenska förpackningar framåt, men de menar att det är en lång 
bit kvar tills vi i Sverige ser förebilder som Apple där produkten, designen och 
förpackningen tillsammans utgör ett starkt varumärke. Utvecklingen av svenska 
förpackningar styrs enligt dem av pappersindustrin och den hårda konkurrensen av 
produkter:  

”I dagligvaruhandeln är det ett måste att utveckla både produkten och 
förpackningen ofta, inte bara byta ut grafiken eller göra logotypen större på 
förpackningen. Annars kan de tappa sin plats i hyllan...” 

 Grafisk formgivare, No picnic  

Av konverterarnas svar framgår som nämnt att de säger sig ha förstått varumärkesägarnas 
behov av differentiering, vilket bland annat görs genom att erbjuda skräddarsydda 
förpackningslösningar. Men dessa skräddarsydda koncept begränsas av olika faktorer så 
som stora produktionskostnader, produktionstekniskaspekter samt miljöaspekter vilket 
resulterar i rent formmässigt relativt standardiserade förpackningslösningar. Enligt Tetra 
Pak förorsakas standardiseringen av förpackningar inom livsmedelsindustrin också av att 
aktörerna inte vill riskera slutkonsumenternas hälsa genom märkliga materialval, vilket är 
en positiv aspekt av den ”konservativa hållningen” inom branschen, men 
livsmedelsbranschen präglas också av att vissa varumärkesägare inte känt behovet av att 
följa med i förpackningsutvecklingen. 

Att förpackningarna som erbjuds trots allt har stora likheter tolkar vi som att 
konverterarnas syn på differentiering inte omsätts till handling full ut. Tetra Paks 
kommentar att alla inte tar till sig av förändringar ser vi som en antydan till att det finns 
ett visst omställningsmotstånd. Med högre ställda krav från varumärkesägarna följer 
ökade krav på differentiering, vilket i sin tur medför att konverterarna måste investera i 
nya förpackningsmaskiner. Detta innebär i sin tur stora monetära satsningar, som idag till 
stor del kan reduceras på grund av den konservatism som vi anser präglar konverterarnas 
agerande. 
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6.5.3 Begränsningar i differentieringsarbetet 

Utifrån intervjuerna med representanter från bland annat Tetra Pak, Elopak, 
Skånemejerier, Cederroth och Löfbergs Lila framgår att förpackningen ses som ett 
utmärkt differentieringsverktyg, men att många samtidigt upplever ett flertal 
begränsningar. 
 
6.5.3.1 Varumärkesägare 
Varumärkesägarna är den grupp som lyfter fram flest hinder i differentieringsarbetet. 
Enligt Skånemejeriers varumärkesansvarige för Provivia och Primaliv blir det initiala 
försprång som uppstår när ett företag har utvecklat en ny förpackning ofta kortvarigt 
eftersom konkurrenter snabbt utvecklar liknande förpackningar. Vidare menar han att det 
unika med förpackningen måste vägas mot att det i dagligvaruhandeln ofta krävs långa 
produktionslinjer, vilket vanligtvis medför att andra produkter använder samma maskin 
för att de investerade pengarna ska ge önskad avkastning. 
 
”Då vår tillverkning ofta bygger på stora volymer för lönsamhet är det svårt att ta fram 
unika förpackningar för en speciell produkt och vår önskan att realisera nya 
förpackningar får ofta stå tillbaka av kostnadsskäl.” 

Skånemejeriers varumärkesansvarige för Provivia och Primaliv 
  
Dessutom är Skånemejeriers erfarenhet att konsumenten prioriterar funktionella och 
billiga förpackningar framför mer sofistikerade varianter när det gäller mejeriprodukter. 
Skånemejerier menar också att differentieringsarbetet försvåras på grund av att 
förpackningen måste anpassas efter butikshyllan. En liknande storleksproblematik 
diskuteras av Cederroths förpackningsutvecklingsansvarige med begreppet ”size-
impression”, vilket innebär att förpackningen i affärens hyllor måste fylla ut sitt utrymme 
på höjden så att de inte ser ut att innehålla mindre än konkurrerande produkter. Han 
kritiserar företagens marknadsföringsavdelningar för att vara alltför fokuserade på detta:  
 
”Om alla konkurrenter har höga fyrkantiga flaskor, vill du också ha det, eftersom en kort 
och bullig flaska signalerar mindre innehåll för konsumenten. Du vill inte se liten ut på 
hyllan helt enkelt” 
 
Utöver ”size-impresson” lyfter Cederroths förpackningsutvecklingsansvarige fram andra 
begränsande faktorer gällande differentieringen. Han menar att tråkig och traditionell 
formgivning samt att den svenska marknaden begränsar antalet produktvariationer bidrar 
till likriktade förpackningar. Vidare anser han att vissa kända varumärken styr formen, på 
samma vis som Yes-flaskan har satt normen för hur diskmedel ska förpackas. Cederroth 
har vid ett tillfälle provat en annan form för Grumme diskmedel, men deras 
konsumenttester visade att kunderna inte ”kände igen” produkten som diskmedel. Vi 
anser därför att differentiering inom förpackningsdesign är något paradoxal och således är 
argumentationen som framkommer i förstudien i vissa aspekter kritiserbar. Å ena sidan 
talar man om att nya förpackningar har låg differentieringsgrad och inte går att skilja 
mellan. Å andra sidan pratar man om formen och det visuella uttrycket som bärare av en 
historisk visuell kontext och att detta uttryck såväl medvetet som omedvetet påverkar 
kundens köpbeteende. En känd varukategori som exempelvis flytande margrin har ett 
uttryck i såväl form som färg, vilka kommunicerar innehåll och produktattribut.  
 
Ytterligare en begränsning framhålls av Cederroths förpackningsutvecklingsansvarige 
som anser att pappersförpackningar och kartong inte erbjuder samma frihetsgrader som 
plast och säger att mycket av det som görs i Sverige idag är standardiserat. Men han 
betonar att Cederroth lägger lika stora utvecklingsresurser på kartong som de gör på plast, 
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för trots sin formbegräsning menar de att kartong erbjuder mer känsla i uttrycket och 
tillåter mer avancerad grafik.  
 
6.5.3.2 Övriga aktörer 
Tetra Paks förpackningsutvecklingsansvarige tycker att kostnadsaspekten är väldigt 
begränsande när det gäller utvecklandet av en ny form och nya funktioner för en 
förpackning. Tetra Pak pressar kostnaderna genom att erbjuda helhetslösningar där 
logistik och distribuering är en del. Andra aktörer, exempelvis inom glasindustrin 
profilerar sig genom att trycka på kvalitetsaspekter som det materialet ger. Tetrapaks 
förpackningsutvecklingsansvarige uttrycker i samklang med vad Cederroth antyder ovan 
att det till och med kan vara kontraproduktivt att ändra en för kunden familjär 
förpackning eftersom inköp av dagligvaror ibland utförs på rutin: ”Kunden vet vilken den 
blåa mjölkförpackningen är och vilken fetthalt den har”.   
 
Enligt VDn på Pripac styrs Sveriges förpackningsutveckling bland annat av 
globaliseringen och han menar att den utvecklingen medför såväl positiva som negativa 
aspekter. Den internationella konkurrenskraften blir starkare, samtidigt som den svenska 
särarten försvinner, vilket Pripac anser minska differentieringen genom svensk 
förpackningsdesign på den internationella marknaden. En grafisk formgivare på No 
Picnic tycker att svenska förpackningar generellt sett inte är lika intressanta som 
utländska och menar att detta beror på att förpackningsleverantörerna i Sverige inte är 
intresserade av att utveckla förpackningar för att förse konsumenten med något nytt.  
Pripacs VD tycker däremot att svensk design i allmänhet är mycket bra, men att 
kunskaper om förpackningar är mycket liten vilket han anser är ett stort problem. Enligt 
honom är designbyråer i Sverige för små, jämfört med i exempelvis England, och har inte 
tillräckliga resurser att hantera stora kunder, vilket har inverkan på svensk 
förpackningsdesign i allmänhet. 
 
6.5.3.3 Sammanfattning av situationen 
Begränsningarna i differentieringsarbetet upplevs vara många: dyra produktions-
kostnader, långa produktionslinjer, inkompetens i formgivning, plagiering av formen och 
Yes-exemplet indikerar slutkonsumenternas långsamma acceptans av förnyelser i 
designen. Vid intervjutillfällena efterfrågade vi aktörernas syn på differentierings-
möjligheter, men mycket av deras åsikter rörde istället begränsningarna i arbetet. Baserat 
på intervjusvaren drar vi slutsatsen att differentieringsarbetet för varumärkesägare 
försvåras av flera faktorer, men vi anser även att den allmänna inställningen till 
differentieringsarbete med hjälp av förpackningen präglas av viss skepticism. Detta trots 
att de flesta respondenter uttalar sig om att förpackningen faktiskt utgör ett bra verktyg 
för differentieringsändamål. Vidare tycker vi att denna skepticism tyder på att man 
fortfarande, trots den forskning som visar på förpackningens betydelse i 
marknadsföringen, betraktar förpackningen som ett yttre och mindre viktigt attribut till 
produkten och inte som en del av denna. Och att förpackningdesignen därigenom, i likhet 
med industridesign, är att betrakta som ett outnyttjat konkurrensverktyg inom svensk 
livsmedelsindustri.(Svengren, 1995) 
 
De flesta av begränsningarna som respondenterna lyfter fram angår just formen i 
förpackningsdesignen, vilket bekräftar uppfattningen om den likformighet som anses 
prägla svensk förpackningsdesign och förstärker de slutsatser som vi drog ovan om 
förpackningens användning i differentieringsarbetet. Den potential som de olika 
designelementen, grafik och struktur, tillsammans utgör, tillgodogörs inte fullt ut i 
differentieringsarbetet idag. På grund av de begränsningar som formgivningen av 
förpackningar möter, förblir den visuella och taktila kommunikationens inverkan på 
slutkonsumenten svagare än vad den skulle ha varit om formen på förpackningar 
inkluderades i varumärkesägarnas designbeslut.     
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6.6 Designprocessen  

Designprocessen är ett arbetssätt för att skapa mer innovativa produkter i ett företag. 
Designmanagementlitteraturen beskriver processen som iterativ och för ett lyckat resultat 
så bör själva designkompetensen inkluderas redan tidigt i utvecklingen av en ny 
produkt/tjänst. Utifrån den empiri vi insamlat anser vi att processen för att ta fram en 
förpackning varierar och även bär drag av produktutvecklingsprocessen. Vårt syfte är inte 
att i detalj studera de steg som förpackningen passerar under sin utveckling, utan att få en 
bild av hur samarbetet ser ut. 
 
I kapitlet om designprocessen kommer vi först att diskutera de svar vi fått på frågan om 
vilken aktör som anses ha störst inflytande över förpackningsdesignen idag. Vi analyserar 
sedan svaren från den teori som behandlar design och designprocessen och vi beaktar 
några av de byggstenar vi diskuterade i teorin, nämligen: slutkonsumentfokus, vilka delar 
av företaget som ansvarar för designprocessen samt samarbeten mellan olika aktörer. Kan 
det vara så att respektive företag arbetar aktivt med design internt, men att det är i det 
externa samarbetet som kommunikationen, och därmed också designprocessen, brister?  

6.6.1 Vem styr? 

Vi vill se hur aktörerna själva upplever sin roll och vem som anses ha störst inflytande 
över förpackningsdesignen. Är rösterna samstämmiga eller skiljer sig aktörernas 
uppfattningar åt? 
 
6.6.1.1 Råvaruproducenter  
Enligt råvaruproducenternas utsagor har de inget betydande inflytande över 
förpackningens slutliga utformning och det är överhuvudtaget bara en av aktörerna som 
anser sig bidra med inspiration till den.  Den allmänna åsikten är att varumärkesägaren är 
den aktör med störst inflytande. 
 
”Varumärkesägaren har störst inflytande. Konverteraren levererar till 
varumärkesägaren enligt dennes önskemål och kan naturligtvis föreslå 
förpackningslösningar, men det är oftast varumärkesägaren som har initiativet. Han tar 
ofta hjälp av en designbyrå som utformar idéer om förpackningen. Konverteraren 
realiserar idéerna. Materialtillverkaren är med och förbättrar materialet enligt vad 
konverteraren och varumärkesägaren föredrar. Vi är med och inspirerar, men det är 
varumärkesägaren som har sista ordet.”  

Frövis Marknadskommunikationsansvariga person 
 
”Det främst är varumärkesägare och designer som påverkar förpackningens 
utformning.” 

Iggesunds PR-manager 
 
”Det är varumärkesägarnas marknadsförare som bestämmer hur förpackningen ska se 
ut. Sedan arbetar vi med att tillgodose de önskemål som konverterare och 
varumärkesägare kommer med”.  

Universitets och högskoleansvarig på Billerud 
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6.6.1.2 Konverterare 
I konverterarnas svar finner vi fler aktörer som anses ha inflytande över förpackningens 
design. Tetra Pak ser sig själva som inflytelserika över formen, medan de anser att 
varumärkesägarna tillsammans med sina designbyråer påverkar dekoren. Övriga 
konverterare beskriver även de varumärkesägarna och designbyråerna som aktörer med 
stort inflytande när det gäller grafiken. Av de fem konverterarna nämner alla utom Å & R 
sig själva som inflytelserika, men att inflytandet begränsas till förpackningens form.  
 
En innesäljare på Ekmans och marknadschefen på Elopak framhåller dessutom 
slutkonsumenten som en styrande aktör gällande vilka förpackningar som finns på 
marknaden. Konsumenttrender och önskemål från marknaden är viktiga utgångspunkter 
för utvecklingsarbetet. Marknadschefen på Elopak nämner att stora skruvkorkar var ett 
önskemål från marknaden och att de utvecklar förpackningar som ska passa många.  En 
konstruktör på Å & R menar däremot att konsumenten inte påverkar förpackningen 
eftersom varumärkesägarna inte har ”råd” att investera i nya förpackningslösningar, då de 
anser att slutkonsumenten inte kommer att värdera dessa förpackningsfördelar högre än 
ett lågt pris. 
 
6.6.1.3 Varumärkesägarna  
Respondenterna på varumärkesföretagen lyfter även de fram flera skilda aktörer som 
påverkar förpackningens utformning. Procordia Foods marknadschef nämner företagets 
eget inflytande: ”Vi bestämmer till stor del själva hur våra förpackningar ska se ut och 
det är marknadsavdelningens ansvar.” Dessutom nämner han maskinleverantörer, 
konverterare och konsumenter.  
 
Löfberg Lilas marknadschef berättar att utvecklingen av förpackningen sker genom ett 
samarbete mellan produkt- och marknadschefer samt extern expertis från designbyråer. 
Men hon menar att konsumenten är den aktör som har störst inflytande i slutänden, för i 
konsumentens val av produkt framgår hur väl förpackningen kommunicerat önskat 
budskap.  
 
Wasa-Barillas marknadschef anser att det är han själv tillsammans med 
marknadsdirektören som bestämmer hur förpackningen ska se ut, men då handlar det 
enbart om grafiken. Saltå Kvarn anser sig också vara de som har makten över sina 
förpackningars utformning och även här nämns endast arbetet med grafiken.  
 
Lantmännen framhåller att de har stort inflytande när det gäller design. Deras interna 
designbyrå, Inhouse, har befattningarna art director, copy och projekt/produktionsledare. 
Utvecklingen av förpackningen inleds med att Inhouse får en så kallad brief av en 
produktchef där förutsättningar och uppdragets karaktär ges. Därefter kontaktas extern 
hjälp på de områden som behövs, så som fotografering, illustratör och tryckeri.   
 
6.6.1.4 Sammanfattande översikt  
Såsom uttalande ovan visar går åsikterna om vem som styr förpackningens utformning 
isär. För att förtydliga vår diskussion har vi sammanställt en tabell där vi ger en 
översiktlig bild över hur aktörerna upplever sitt eget och andras inflytande över 
förpackningsdesignen. 
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Grafik: 5 9 (med tonvikt 
på grafiken) 

Designbyråer 2 
 
 

Grafik: 4 4 (med tonvikt 
på grafiken) 

Slutkonsument 1 
 
 

2 4 

Designbyråerna är 
specialiserade på 
att utveckla för-
packningar och 
säger att det är 
viktigt att de finns 
med under hela 
processen. De ser  
varumärkesägarna 
som den aktör med 
störst  enskilt 
inflytande. 
Kundfokus genom-
syrar arbetet. 

Antal aktörer 4 5 9 2 
 
Tabell 2. Svarsfördelning.  
 

o Vi ser en uppdelning mellan grafik och form, vilket vi menar resulterar i en 
ansvarsfördelning som enligt teorin inte är en ultimat utgångspunkt för 
designarbetet. Samtliga aktörer ser varumärkesägaren som den deltagare med 
störst inflytande och även  varumärkesägarna själva håller med om sin påverkan. 
Det vi finner särskilt intressant är att inflytandet främst rör sig om förpackningens 
grafiska element och det är även denna del av förpackningen som betonas ha 
kommunikativa funktioner.  

 
o Endast en av de tjugo tillfrågade personerna har nämnt råvaruföretagen som en 

aktör med inflytande över förpackningen, och det är en råvaruproducent! 
 

o Som nämnt i teorin är slutkonsumentfokus av yttersta vikt för en lyckad 
designprocess och konsumenttänkande ska finnas med under hela arbetet. Att 
slutkonsumenten inte framhålls kan bero på att frågan behandlar vilka man anser 
har inflytande, inte vilka som borde ha det.  

6.6.2 Uppdelning grafik och form 

Som Bruce och Bessant (2002) uttrycker det omfattar designbeslut form, färg och 
materialval. Med andra ord innefattar designbegreppet såväl förpackningens form som 
dess grafik. I vår studie har vi däremot uppmärksammat att designbegreppet används 
synonymt med grafisk formgivning, flera av respondenterna har tillrättavisat oss då vi 
frågat om hur de arbetar med design: ”eftersom konstruktion och design (grafik) är helt 
olika saker”. Vi har inte ställt någon specifik fråga om hur respondenterna ser på 
designbegreppet, utan vår analys grundar sig på de åsikter som framkommit i övriga svar.  
 
Att designbegreppet används synonymt med grafik framkommer som tidigare nämnts i 
kontakten med varumärkesägarna. För att illustrera hur uppdelningen av designbegreppet 
ter sig exemplifierar vi med att Wasa-Barillas marknadschef frågar om vi med 
utvecklingen av förpackningar syftar till förpackningens konstruktion eller till designen, 
som i svaret likställs med förpackningens grafik:   
 



Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen  
Tiina Kangas, Maja Pettersson, Emelie Sporrong 

 
 

 47 

Svensk förpackningsdesign. 
– Vem/Vad/Vilka påverkar? 

”Vi har en innovationsgrupp inom marknadsavdelningen som är ansvarig för 
utvecklingen av förpackningslösningen och den här gruppen arbetar med våra 
förpackningsingenjörer för att hitta de bästa lösningarna. När det gäller utseendet på 
design och tryck är det mer en fråga för mig och vi på Wasas marknadsavdelning som 
sysslar med kommunikation.”  
 
”När det gäller formen så är det Tetra Paks egna R&D-avdelning, med 
produktionstekniska och logistiska funktioner som styr utvecklingen. När det gäller 
designen, alltså dekoren är det varumärkesägaren och deras designbyrå som 
bestämmer”.  

Ansvarig för Non Commercial Visits, Tetra Pak 
 
Försäljningschefen på Nord-emballage uttrycker att de utvecklar lösningar både på egen 
hand och i samråd med sina kunder. De börjar med att ta fram förslag på konstruktion och 
material och efter kundens godkännande översänds konstruktionsritningar till 
designbyråerna. Ekmans säger att själva designen av förpackningen är något som sker 
mellan kunden och designbyrån och att rollen som konverterare innebär att erbjuda en 
konstruktion som löser kundens önskemål. Kunden kommer till Ekmans med olika 
förslag som konstruktionsavdelningen ser över. Produktionschefen beslutar om det är 
möjligt att producera dessa förslag med de maskiner som finns tillgängliga.  
 
”Det är vanligt att vi tar fram prover på förpackningen som kunden får godkänna. 
Därefter tar kunden vanligast kontakt med en reklambyrå som får formatet på den 
blivande kartongen och sätter oftast in bilder med texter digitalt. Sedan är processen i 
full gång”.  

Innesäljare på Ekmans 
 
Vi tror att den åtskillnad som majoriteten av varumärkesägarna och konverterarna 
uttrycker kan relateras till hur de olika företagen arbetar med design och vilka rutiner som 
präglar förpackningsarbetet. Milko säger att deras marknadsavdelning ansvarar för 
grafisk design och kommunikation. En formändring av förpackningen kräver oftast 
investeringar som måste godkännas av styrelsen och de arbetar därför mest med givna 
förpackningsformer och lägger vikten vid vad de kallar den kommunikativa utstrålningen. 
Trots att de i designbegreppet inkluderar såväl grafik som form menar vi att uttalandet 
indikerar att Milko inte ger formen samma vikt som grafiken i den visuella 
kommunikationen. 
 
En uppdelning av designbegreppet behöver inte betyda att företaget arbetar mindre aktivt 
med förpackningsdesign som en marknadsföringskanal. Att reducera designbegreppet till 
grafik tror vi snarare speglar vilka designbeslut som de facto fattas i företaget. 
Designbesluten som gäller formen hamnar, i majoriteten av fallen, först i ett sekundärt 
skede hos varumärkesägaren, efter det att konverteraren genom sitt konstruktionsarbete 
genomfört det första urvalet. Samtliga fem konverterare betonar att de har R&D-
avdelningar som utvecklar nya förpackningslösningar. Vi menar att arbetsprocessen 
stärker uppdelningen mellan grafik och form. Formen blir ett resultat av konverterarnas 
konstruktionsavdelning, medan grafiken alltså utarbetas av varumärkesägarnas 
marknadsavdelningar, ofta i samband med extern eller intern designkompetens.  
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6.6.3 Råvaruproducenternas roll 

Som den översiktliga tabellen visar anses råvaruproducenternas inverkan på 
förpackningsdesignen vara minimal utifrån respondenternas svar och kanske är det ett 
bevis på att råvaruproducenterna inte anses vara delaktiga i designprocessen, trots att vi 
menar att även de innefattas av den. Endast Frövis marknadskommunikationsansvariga 
person lyfter fram att de ”… i allra högsta grad är med och lobbar om förpackningar och 
deras utförande”. Om vi återknyter till Bruce och Bessants (2002) definition av 
designbeslut ska även materialvalet inkluderas. Även Underwood (1998) betonar att 
materialet bidrar till förpackningens kommunikativa uttryck.  Med anknytning till 
nämnda teorier vill vi visa att förpackningens utvecklingsprocess påbörjas redan i och 
med råvaruproducenternas arbete. För även om materialvalsbeslutet tas av 
varumärkesägaren så påverkas det givetvis av vilka materialval som tillhandahålls. 
 
Att endast ett av företagen nämner råvaruproducenterna som betydande för 
förpackningens slutgiltiga design kan sättas i relation till att samtliga 
råvaruproducentaktörer vi kontaktat har utvecklingsavdelningar med uppgift att förbättra 
och utveckla nya förpackningslösningar. Frövi har PackLab och Stora Enso InnoCentre 
där företagen arbetar med prototypframställning, grafisk exponering, funktionell 
konstruktion och produktsäkerhet – egenskaper som de menar är avgörande då 
slutkonsumenten ska fatta sitt beslut i butiken.  
 
Råvaruföretagen framhäver att det är av stor vikt att utbyta kompetens mellan 
förpackningskedjans olika instanser, vilket de anser främjar en positiv utveckling av 
förpackningen. Råvaruproducenterna uttrycker även en önskan om att marknadsföra sig 
direkt till varumärkesägarna och inte enbart till konverterarna som benämns som 
industrins primära kunder. Frövis marknadskommunikationsansvariga person, betonar att 
de medvetet riktar sig till kunder som arbetar med kreativ förpackningsdesign för att 
synliggöra varan i butiken. Iggesund verkar enligt sin PR-manager för att främja ett intimt 
samarbete genom att försöka föra en öppen dialog med såväl konverterare som 
varumärkesägare. Utöver nämnda samarbeten arrangerar flera av råvaruproducenterna 
även förpackningstävlingar för att på så vis gynna innovativa förpackningslösningar. 
Frövi genomför årligen ”Packaging Impact Design Award”, där studenter inom 
förpackning och design tävlar i förpackningsdesign. Billerud är med och ordnar Packsems 
tävling, även den på årlig basis. Stora Ensos upplagor kallas “Packaging Design 
Challenge” samt ”Food Packaging Design Awards”, men enligt Lars Sandberg utgör inte 
tävlingar någon stor del av framtidssatsningarna. Istället menar han att arbetet med att 
förbättra förpackningens säljande effekt och utarbeta effektiva lösningar.  
 
Vi anser att tävlingarna och viljan att nå varumärkesägarna direkt tyder på att 
råvaruproducenterna ser konverterarledet som en begränsade faktor, något som Frövis 
marknadskommunikationsansvariga också bekräftat. Råvaruproducenterna framhåller 
vikten av att skapa innovativa grupper genom samarbeten mellan olika discipliner och 
särskilt i tävlingarna menar vi att det manifesteras på ett tydligt sätt. I tävlingarna 
samarbetar dessutom de olika aktörerna, för att tillsammans med exempelvis 
designstudenten komma fram till en innovativ och ny förpackningslösning, ett samarbete 
som vi anser att få av våra respondenter har vittnat om sker i ”den verkliga processen”, 
utanför tävlingarna. Såväl Frövi som Stora Enso har lyft fram att de har samarbetsgrupper 
med såväl konverterare som varumärkesägare, men eftersom vi inte har fått liknande 
uppgifter från våra responderande konverterare och varumärkesägare, är det svårt att 
vidare analysera detta samarbetes art. Vi får nöja oss med att konstatera att det är en stor 
skillnad mellan de förpackningar som finns på marknaden och de som tas fram i dessa 
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tävlingar. När vi har tillfrågat några varumärkesägare om varför dessa förpackningar 
sällan går i produktion svarar de att de är för dyra, vilket får oss att delvis ställa frågan om 
tävlingarnas upplägg är anpassat efter hur marknaden ser ut, eller om den är frukten av en 
önskedröm av orealistiska innovationer? Vi anser att dessa tävlingar är viktiga för att visa 
vad som är möjligt, men åtföljs de av kostnadskalkyler då kostnader tycks utgöra ett stort 
motstånd? Det hela kan liknas vid en bilmässa, där rymdbilar uppvisas, men upphottade 
volvo-bilar säljs. Är det samma argument som präglar besluten, att marknaden inte är 
redo? Men vem utgör egentligen marknaden, är det varumärkesägaren eller slutkunden? 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

6.6.4 Marknadsundersökningar och slutkonsumentfokus  

En designprocess innebär som sagt att utvecklingen ska präglas av slutkonsumentfokus. I 
vår överskådliga tabell framgår dock att endast nio av tjugo respondenter framhåller 
slutkonsumentens inflytande över designen. Vi menar att den naturliga följdfrågan rör när 
i designprocessen som slutkonsumentens åsikter uppmärksammas.   
 
6.6.4.1 Råvaruproducenter 
När det gäller marknadsundersökningar genomför Frövi årligen undersökningar bland 
sina kunder och fokus läggs där på service. Enligt deras 
marknadskommunikationsansvariga person tas även slutkonsumenten i hänseende dels 
genom att kundens köpbeslut studeras och dels genom att Frövi tar del av sina kunders 
undersökningar på området. Tyvärr framgår inte om slutkonsumenttesterna rör både 
funktionella och emotionella aspekter. Stora Ensos marknadsundersökningar riktar enligt 
ansvarig på InnoCentre in sig på: ”… vad våra kunder tycker om oss och deras behov, 
men även i mindre utsträckning behov direkt från konsumenter”. Vi menar att 
kommentaren indikerar att slutkonsumentens behov inte kommer i första hand. Ett 
problem som vi diskuterade i vår problemdiskussion: ”Är steget för långt mellan 
råvaruproducenter och slutkonsument för att de förstnämnda ska se sin egen roll som 
avgörande för konsumentens slutliga uppfattning om förpackningen?” Vi menar inte att 
långa kedjor eller samarbetsled är negativa, däremot ställer de krav på kommunikation 
och feedbacksystem mellan de olika instanserna. Och för att vilja ingå i ett sådant system 
måste det finnas tydliga incitament för de olika aktörerna. Vi anser att det finns 
incitament såtillvida att råvaruproducenterna utrycker en vilja att öka förpackningens roll 
och därmed få ökade intäkter, men att relationen med slutkonsumenten begränsas av att 
de endast är en ”anonym” materialtillhandahållare. Slutkonsumentens feedback kan sägas 

Absolut bärbar och 
absolut singel, vinnande 
bidrag i Packaging 
Impact Design Award, 
2005 

Bilder på vinnande bidrag, 
Packaging Award 2005 
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passera såväl varumärkesägaren som konverterarens ”filter”, innan den når 
råvaruproducenterna.  
 
Ytterligare en aspekt av marknadsundersökningarna framträder av Billeruds universitets- 
och högskoleansvarigas svar:  
 
”Vi har genomfört marknadsundersökningar, via externt anlitade undersökningsföretag, 
men eftersom vi känner våra kunder så väl så var det inget nytt av vikt som kom fram av 
marknadsundersökningarna”.  
 
Vi tycker att citatet visar på hur marknadsundersökningar ibland snarare används för att 
befästa och bekräfta något som företaget redan beslutat om, istället för att samla in idéer 
och åsikter från marknaden som kan öka företagets innovationsförmåga.  
 
6.6.4.2 Konverterare  
Eftersom Tetra Pak är det företag som givit oss mest information om sina kundtester, 
samt framhållit att de flesta stora konverterarföretag arbetar på ett likartat vis, så har vi 
valt att låta deras svar representera konverterarna som grupp. Då vi inte kan observera 
eller kontrollera hur dessa tester genomförs i verkligheten kan vi endast diskutera 
företagets förmedlade inställning till marknadsundersökningar, samt visa på när i 
utvecklingsprocessen de sker. Detta resonemang gäller inte enbart konverterarna, utan 
samtliga aktörer. Tetra Pak understryker att konsumtionsvanor är den stora drivkraften i 
konstruktionsarbetet.  För att få ta del av marknadens önskemål testar företaget prototyper 
på allmänheten i ett tidigt stadium:  
 
”Vi gör slutkundstester när det gäller formen på förpackningen, dekoren arbetar 
varumärkesägaren fram tillsammans med sin reklam/designbyrå.”   

Ansvarig för Non Commercial Visits, Tetra Pak 
 
Tetra Paks förpackningsutvecklingsansvarige beskriver att konsumenttesterna varierar 
beroende på grad av planerad förändring. Testerna utförs på den marknad där produkten 
är tänkt att lanseras, och därför skiljer sig målgruppen åt från undersökning till 
undersökning. Genomgående är dock att de försöker genomföra testerna i länder som 
ligger långt fram i förpackningsutvecklingen, eftersom människor tenderar att ha svårt att 
ge åsikter om förpackningar som de inte är familjära vid. Undersökningsmetoderna är 
öppna för att anpassas efter syftet och de kan innebära kvalitativa tester i form av 
djupintervjuer med konsumenterna, observationsstudier av konsumenter och workshops. 
När helt nya förpackningslösningar ska utvecklas är strukturen friare och undersökningen 
inriktas då på att identifiera behov, konsumenttrender och demografiska förändringar. 
Baserat på vad undersökningen ger för resultat fortsätter arbetet i grupper med 
representanter från flera områden; design, teknologi och marknad är alla med från början 
i utvecklandet av förpackningarna. Han menar att det arbetssättet skiljer sig mycket från 
tidigare då teknologer ofta stod för det inledande arbetet. Slutligen betonar Tetra Paks 
förpackningsutvecklingsansvarige att Tetra Paks arbete påminner om Ikeas, de vill 
tillverka förpackningar för en bred publik och specialiserar sig inte enbart på mindre 
grupper, så som handikappade. Sådana specifika lösningar skulle ge för höga kostnader 
till våra kunder, som de inte är villiga att betala.  
 
Att varumärkesägarna är restriktiva när det gäller kostnader förknippade till 
förpackningar är redan ett bekant fakta i vår undersökning, men vi anser att det finns en 
risk med att konverterare nöjer sig med att tillfredställa varumärkesägarnas önskemål, 
istället för att tillfredställa slutkonsumenten. Elopaks marknadschef exempel med 
skruvkorken, som beskrevs tidigare, är ett resultat av att konverterarna lyssnat på 
slutkonsumenten, inte på varumärkesägarna i första hand. Om man ser till 
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produktutvecklingar generellt så är nya tekniker och framtagningsprocesser förenade med 
kostnader, kostnader som vi menar kan reduceras med hjälp av design. Att säga att 
varumärkesägarna sätter begräsningar, är enligt oss en dålig ursäkt för att inte själva se 
möjligheterna som exempelvis handikappade och andra extremanvändare kan bidra med i 
produktutvecklingen.   
 
6.6.4.3 Varumärkesägare 
Så som vi tolkar svaren arbetar varumärkesägarna på olika nivåer med sina 
marknadsundersökningar. Återigen förmedlar svaren känslan av att varumärkesägarnas 
designuppfattning präglas av den grafiska aspekten. Tyvärr har inte alla respondenter 
besvarat hur företaget arbetar med marknadsundersökningar och svaren har inte heller 
kunnat utläsas i andra svar. De inkomna svaren varierar i utförlighet, vilket medför att vi 
inte kan rangordna aktörernas arbete.   
 

o Saltå Kvarns marknadschef säger att de genomför riktade 
marknadsundersökningar gällande sina produkter, men att de inte testar sina 
förpackningar.  

 
o Procordia Foods marknadsundersökningar innebär att de i efterhand frågar 

konsumenterna vilket intryck de fått av förpackningsdesignen. 
 

o Skånemejerier säger att de inför varje större beslut utför konsumenttester, ofta i 
form av fokusgrupper, men även i form av snabba Internetbaserade 
undersökningar.  Företaget anger att de vanligen har flera produktionsrealistiska 
alternativ som konsumenten får kommentera. 

 
o Cederroth utför egna tester när det gäller hållbarhet, men när det gäller 

konsumenters åsikter anlitar de externa marknadsundersökningsföretag. Dessa 
använder sig då av fokusgrupper samt olika datorprogram där man simulerar en 
dagligvaruhandel och ser hur kunden förhåller sig till den nya produkten. Inför 
kundtesterna tas vanligtvis fem former fram, som efter en internscreeing 
reduceras till två eller tre former att testa på kund. Alternativt väljs enbart ett 
alternativ och då utförs ett verifieringstest där Cederroth får veta om de tänkt rätt.   

 
o På Milko har vi talat med en kategorichef och en produktchef och således har vi 

fått mer information om hur Milko arbetar med marknadsundersökningar. 
Företaget säger att deras arbete med att utveckla en ny förpackningstyp påbörjas 
då marknadsavdelningen ser indikationer på att konsumentens behov har 
förändrats, exempelvis ökar antalet singelhushåll, vilket ställer krav på mindre 
förpackningar. Milko anger att de för en dialog med sina leverantörer angående 
konsumenttrender och kontaktar specialorganisationer så som 
Reumatikerförbundet när det rör funktionella spörsmål. En av Milkos 
produktchefer säger att de vid förändringar av grafiken vanligtvis internt väljer 
vilket som ska produceras, men ibland används fokusgrupper för att få ta del av 
slutkonsumenternas åsikter. Marknadsundersökningen får ofta vara med och 
bedöma om den nya förpackningen tillför konsumenterna någon nytta och 
givetvis vägs detta sedan mot kostnaderna. 

 
”Vi scannar av vilka förpackningsalternativ som finns på marknaden, vad de 
kostar att investera i, hur de fungerar i produktion och sedan konsumenttestar vi 
den förpackning vi väljer.”  

Kategorichef måltid på Milko 
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Utsagorna ovan visar att slutkonsumenten i vissa fall inte behandlas som en 
ursprungskälla för idéer och tester, utan uppmärksammas i ett senare skede, då 
produktionstekniska aspekter redan tagits i beaktande. Marknadsundersökningen får drag 
av en verifiering – en bekräftelse på att företaget tänkt rätt. Kanske kan vi i dessa 
bekräftelsesökande metoder hitta en delförklaring till den bristande differentieringen? 
Företaget kanske väljer att använda sedan tidigare, av marknaden, accepterade 
förpackningar vilket innebär lägre utvecklingskostnader. Om så är fallet indikerar det ett 
agerande som kan liknas vid ”att göra saken för sakens skull”.  
 
Vi tolkar det som att marknadsfunktionen i företagen genom denna typ av beteende kan 
komma att inta rollen som ”god man” eller företrädare för slutkonsumenten. De 
undersökningar som egentligen borde behandla såväl funktionalitet som estetik, riskerar 
att reduceras till att enbart behandla förpackningens grafiska kommunikation, och att 
funktionen lämnas i mer eller mindre utsträckning åt konverterarna.  Problemen vittnar 
om det vi tidigare behandlat: nämligen de olika aktörernas syn på designbeslut. Vi ställer 
oss därför frågande till i vilken utsträckning marknadsundersökningarna inkluderar 
designers, som enligt teorin fungerar som en brygga mellan de teknik- och 
marknadsmetoder som används i produktutvecklingsprocessen.  
 
Att kundundersökningarna genomförs i ett senare skede anser vi får ytterligare en 
konsekvens. Om det framkommer att en förpackning inte motsvarar kundernas 
preferenser finns risken att företaget inte omarbetar idén på grund av att 
utvecklingskostnaderna i ett så sent skede uppgår till stora belopp. Något som riskerar att 
de förändringarna som görs inte blir lika omfattande som behoven. En intressant 
följdfrågan blir hur ofta en förpackningslösning kasseras?  

6.7 Förpackningsansvariga 

Utifrån tabell 2 finner vi det intressant att se huruvida varumärkesföretagen har någon 
förpackningsansvarig person eller inte, och vilka andra personer i företaget som är med 
och fattar besluten kring förpackningsdesign.  
 
I förundersökningen framkom att en förpackningsansvarig person är viktig för att driva 
förpackningsutvecklingen framåt genom att sköta företagets dialog och samarbete med 
inblandade aktörer. Av de varumärkesföretag vi kontaktat är det enbart Cederroth och 
Milko som angivit att de har en sådan person. Här reserverar vi oss inför att de övriga 
företagen också kan ha personer som är ansvariga för förpackningen, men att våra 
kontakter på företaget inte har lyckats generera den informationen. 
 
På Cederroth verkar den förpackningsansvariga personen i projektform, där han hanterar 
kontakten med de externa aktörerna; konverterare, designbyråer, test- och 
marknadsundersökningsföretag.  Då Cederroth ska utveckla en ny, eller omarbeta en 
redan befintlig, förpackning tar de först del av marknadssidans önskemål och sedan 
kontaktas extern designexpertis.  

Milkos kategorichef för måltid säger att de har en förpackningsansvarig person som 
ansvarar för att hålla sig uppdaterad på emballageutbudet på marknaden.  

”Han ska optimera vårt utbud av förpackningslösningar, så att vi har praktiska 
förpackningar som tilltalar både konsument och fungerar i vår produktion och när vi tar 
fram en ny förpackning är jag (Milkos kategorichef), vår förpackningsansvarige, vår 
inköpschef och emballageleverantörer inblandade.”  

Kategorichef Måltid på Milko 
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Skånemejeriers varumärkesansvarige för ProViva och Primaliv säger att de aktörer som 
är inblandade i besluten beror på vilken typ av beslut som ska fattas. Vid 
standardförpackningar är det en blandning av kompetens från marknad och produktion 
som är inblandade och i dessa sammanhang är kostnaden en viktig fråga. Vad gäller 
exempelvis ProViva Shot och Active är det marknad som är tongivande och som 
påverkar beslutet i större utsträckning. Även Löfbergs Lilas marknadschef lyfter fram 
produkt- och marknadschefer som de ansvariga för utvecklingsbesluten. Procordia Foods, 
Saltå Kvarns och Wasa-Barillas marknadschefer framhåller samtliga marknads-
avdelningen som den funktion i företaget som ansvarar för förpackningens utformning.  
 
I teorin diskuteras att design bör vara en integrerad del i företaget och för att fungera som 
ett reellt konkurrensmedel krävs att de funktioner i företaget som fattar beslut kring 
förpackningens utformning inte betraktar design som ”someone elses problem”. 
Dessutom så talar designteorin om att design bör vara ergonomi, funktion och estetik i ett. 
Om förpackningen inte stödjer sig mot samtliga tre ben och inte utvecklas genom 
samarbete äventyras den intuitiva och emotionella aspekt som design tillför i relation till 
konstruktion och marknad. Då olika designbeslut fattas i slutna processer av skilda 
aktörer frångås den holistiska medvetenhet som förespråkarna av designprocessen yrkar 
på. Genom att ha en förpackningsansvarig person sammanflätas de annars, inom 
företaget, spridda besluten.  

6.8 Designbyrån – en extern förpackningsansvar  

En designansvarig person behöver inte vara stationerad på varumärkesägarföretaget, den 
externa och interna anställningsformen är av mindre vikt än hur arbetet genomförs. 
Förpackningsexpertis som plockas in utifrån måste dock ges stort inflytande under hela 
processen, precis som i fallet med en intern förpackningsansvarig. De två designbyråer vi 
kontaktat är specialiserade på designmetodik för att ta fram produkter/tjänster och det ena 
företaget är inriktat enbart på förpackningar. 
 
Pripacs personal består av projektledare, grafiska designer, konstruktörer och formgivare 
och dess verksamhet innefattar formgivning, grafisk design, projektledning samt 
produktfotografering. De föredrar att arbeta med förpackningen parallellt med 
produktutvecklingen från start till mål för att på så vis utforma en optimal förpackning, 
utifrån givna förutsättningar. Vidare framhåller de att de arbetar material- och 
leverantörsoberoende för att aldrig äventyra kreativiteten. Det tas dock hänsyn till om 
kunden redan har en leverantör som de samarbetar med.  
 
Precis som designmetodiken förespråkar ser No picnic gärna att de tillåts medverka i ett 
så tidigt stadium av utvecklingsprocessen som möjligt, för att förkorta tiden för 
lanseringen av produkten och för att behålla konsumentfokus under produktutvecklingen. 
Därmed försäkrar de sig om att den färdiga produktens funktioner och ergonomi 
reflekterar de behov, värden och estetik som slutkonsumenten efterfrågar. Personalen på 
No picnic består av industridesigners, grafiska formgivare, en designingenjör, 
projektledare, en designstrateg, en försäljningsmanager, en ekonomiansvarig, en 
mechanical designer och en produktutvecklingsingenjör.  
 
Enligt Pripacs VD påverkar marknadsförare på varumärkesföretagen enbart det grafiska i 
förpackningsdesignen. No picnic håller med och lägger dessutom till att 
förpackningsbyråer behövs för att ta fram en unik förpackningsdesign. Båda byråerna 
betonar vikten av att en förpackningsdesignbyrå är med hela vägen för att på så vis aktivt 
välja lösningar och konstruera innovativa förpackningar. No Picnic arbetar aktivt 
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tillsammans med en just en reklambyrå för att lyckas med att förmedla det rätta budskapet 
genom förpackningsdesignen:  
 
”I den bästa av världar går kommunikationen och designen hand i hand, men det är inte 
alltid så det fungerar i verkligheten”  

Grafisk formgivare, No picnic 
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7. SLUTSATSER 

 
 
 

7.1 Förpackningen sekundär till produkten 

Av sju marknadsansvariga personer på varumärkesföretagen var det bara en som nämnde 
förpackningen som en viktig marknadsföringskanal, trots att svaren är att bedöma som 
uttömmande. Att samma personer, på den direkta frågan om förpackningen som 
marknadsföringskanal, samstämmigt lyfte fram dess betydande roll – ”förpackningen är 
absolut en av våra viktigaste marknadsföringskanaler” – finner vi intressant. Då svaren 
sätts i relation till varandra finner vi en inkongruens mellan tanke och handling. De 
marknadsansvariga verkar ha en teoretisk kunskap om förpackningens marknadsförings-
potential, men så som vi tolkar det har tanken inte anammats och omsatts i det operativa 
arbetet.  

Differentiering: 
Förpackningen ses som 
ett viktigt 
differentieringsmedel 
 
Men arbetet begränsas i 
praktiken av hur 
designbesluten fattas och 
av vem. 

Förpackningsindustrin: 
Ett fåtal stora aktörer.  
 
Hela kedjan 
kännetecknas av 
långsiktiga samarbeten – 
alla har hitta sin egen 
bekväma plats. 

Slutkonsumentfokus: 
Slutkonsumenttester 
uppdelat på form och 
grafik, samt aktörer. 
 
Slutkonsument kommer 
in sent i processen. 

Förpackningsansvar 
och samarbete: 
Olika aktörer ansvarar 
för form respektive 
grafik. 
 
Förpackningsansvarigp
erson saknas. 

Förpackningen som 
marknadsföringsverktyg: 
VM-ägarens agerande 
indikerar att förpackningen ses 
som sekundär till produkten. 

Kostnader:  
Förpackningen ses som en 
produktionskostnad. 
 
Stora kostnader förknippade 
med maskinparker 
 
Kostnad förknippas ej med 
”value” 

Figur 7. Uppsatsens slutsatser  
VM-ägare = Varumärkesägare 
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7.2 Differentiering 

Resonemanget ovan kan överföras även till varumärkesägarnas syn på förpackningens 
som ett differentieringsverktyg. Förpackningen anses återigen ha stor potential, men 
istället för att tala om möjligheter tar både konverterare och varumärkesägare en tydlig 
fokusering på begräsningarna.  Vi anser att denna pessimism präglar förpackningsarbetet, 
vilket leder till att förpackningen behandlas som ett yttre och mindre viktigt attribut till 
produkten, istället för att vara en del av denna. Genom att förpackningens roll som 
marknadsföringsverktyg reduceras, tror vi att det kan medföra minskat intresse i att 
utveckla förpackningar. Men pessimismen kan likaväl vara en följd av att designbesluten 
delas upp i grafik respektive form, med följden att de fattas av olika aktörer och vid olika 
tillfällen. Varumärkesägarnas inflytande begränsas därmed till grafiken och 
konverterarnas till formen. Med ansvarsuppdelningen följer att de olika designelementen 
inte nyttjas fullt ut i differentieringsarbetet idag. Framförallt anser vi att det är intressant 
att ingen av de varumärkesägare vi talat med lyfter fram funktionaliteten, och det som vi 
kallar för taktil kommunikation, som en differentieringsaspekt. Därmed stannar deras 
resonemang kring förpackningens differentieringsmöjligheter vid köptillfället.   

7.3 Förpackningsindustrin 

Förpackningsindustrin kring papper och kartong kännetecknas i Sverige av få och stora 
aktörer med långvariga samarbeten dem emellan. Inträdeshindren blir höga då de krävs 
stora investeringar för att etablera ett nytt företag inom råvaruindustri och 
konverterarverksamhet. När det gäller konverterarna tillkommer utöver själva 
förpackningstillverkningen hela system av logistik och fyllningsmaskiner, som ingår i 
erbjudandet. Ett system som kräver anpassning efter kunderna, som i sin tur blir bundna 
till en viss konverterare.  

7.4 Kostnader  

I resultat- och analysdelen belyser vi hur förpackningen bör ses som en del av produkten, 
inte ett sekundärt ”emballage” och ur den aspekten borde produceringen av 
förpackningen räknas som en produktkostnad. Men å andra sidan talar man om 
förpackningen som ”the 24 hour salesman” och att förpackningen bygger upp kundens 
varumärkesbild. Eftersom så är fallet menar vi att en större del av förpackningens kostnad 
borde tillfalla marknadsföringskostnaderna.  
 
Våra argument för att omfördela en del av kostnaderna anser vi skulle medföra fördelar 
både för slutkonsument och varumärkesägare. Produktkostnadsperspektivet på 
förpackningen medför att både varumärkesägare och konverterare pressar kostnaderna för 
att uppnå högre marginaler, då man från varumärkessidan förutsätter att kunderna inte är 
villiga att ta en prisökning. Med en ökad vilja att investera marknadsföringsresurser på 
utvecklingen av förpackningar, borde resultatet bli mer konsumentanpassade 
förpackningar som ökar produktens totala värde. Vi inser att förändringarna på kort sikt 
kan vara plågsamma för framförallt konverterarledet.  Ökade investeringar från 
varumärkesägarnas sida borde medföra att fler konverterare finner etableringsincitament, 
vilket i sin tur leder till ökad konkurrens som ställer krav på konverterare att erbjuda 
variation. Att erbjuda variation är något som vi menar stämmer överens med 
varumärkesägarnas differentieringsbehov. Även råmaterialsproducenterna skulle vinna på 
detta genom att varumärkesägaren skulle efterfråga väljer mer avancerade ytor och 
materialkombinationer till sina förpackningar.  
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7.5 Designprocessen – ansvar och slutkonsumentfokus  

Vi upplever att marknadsundersökningarna som varumärkesägarna gör ofta får drag av en 
verifiering – en bekräftelse på att företaget tänkt rätt, såväl direkt som indirekt. Vi tolkar 
det som att marknadsfunktionen i företagen genom denna typ av beteende kan komma 
agera ”god man” eller företrädare för slutkonsumenten. De undersökningar som 
egentligen borde behandla såväl funktionalitet som estetik, riskerar att reduceras till att 
enbart behandla förpackningens grafiska kommunikation, därmed lämnas funktion och 
form åt konverterarna.  Vi anser att detta är en delförklaring till den bristande 
differentieringen och att uppdelningen ytterligare visar på de olika aktörernas syn på 
design.  
 
Resultatet från vår undersökning visar att endast två av nio kontaktade varumärkesföretag 
har en uttalad förpackningsansvarig. Men räcker det inte med att företagens marknads- 
och produktionsfunktioner agerar förpackningsansvariga? Vi menar att om ansvaret för 
förpackningsutvecklingen enbart är en sekundäruppgift för exempelvis 
marknadsavdelningen kommer förpackningen inte att prioriteras i samma utsträckning 
som om en förpackningsansvarig finns. I designmanagementlitteraturen ses design som 
en brygga mellan teknik och marknadsföring, men här blir det istället 
marknadsfunktionen som ska fungera som en länk mellan teknik och design. Eftersom 
marknadsavdelningen redan har andra ”bestämda” uppgifter i produktutvecklings-
processen riskerar själva designarbetet och designbesluten att ”falla mellan stolarna”.  
När marknadsföraren tar rollen som ”silent designer” färgas troligtvis designbesluten av 
personens primära arbetsuppgifter.  
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8. EN AVSLUTANDE REFLEKTION 

 
Vår uppsats har inte haft som syfte att bedöma den Svenska förpackningsindustrins 
resultat, eller mäta deras innovationsgrad i jämförelse med andra länders förpackningar, 
utan att se till vilka attityder och beslut som står bakom fenomenet förpackningsdesign. 
Vi kan inte avgöra om utvecklingen i Sverige är trögrörlig eller inte, däremot kan vi ge 
indikationer på var i utvecklingsprocesserna och metoderna, så som de framställs av 
deltagarna i vår empiriska undersökning, som arbetet kan förbättras. Att insatta i 
förpackningsdesign, ser förpackningarna i Sverige som ”tråkiga” är en subjektiv åsikt, 
som även grundar sig i att dessa personer har deltagit i och har insyn i det som ”håller på” 
att hända inom svenska förpackningar. Men tid krävs för idé att bli verklighet, vilket kan 
förklara att de ännu inte sett några resultat på marknaden.  
 
Vi har i uppsatsen visat på de involverade parternas inställningar till förpackningsdesign 
och slagits av hur mycket tonvikt våra respondenter lagt på begränsningar, istället för på 
möjligheter. Vi har även diskuterat hur de olika problemaspekterna påverkar varandra, så 
som figuren i slutsatsen visar, en problematik vi anser har stora likheter med det klassiska 
”vad är hönan och vad är ägget?”. Om framtiden bjuder de svenska aktörerna på mer 
konkurrens kommer svensk förpackningsindustri, som enligt både förstudie och empiriskt 
underlag präglats av en ”bekvämlighetskonservatism”, att genomgå stora förändringar i 
alla led och det som idag ses som omöjligt att genomföra kommer troligen att vara 
morgondagens krav.  
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10. BILAGOR 

BILAGA 1. Antal företag och anställda i förpacknings-
branschen i Sverige  

Företag (FDB) efter näringsgren SNI 2002, storleksklass och tid     

     

     

Industri Antal anställda 2003 2004 2005 

träförpackningsindustri (20.400) 0 anställda 221 208 198 

 1-4 anställda 95 96 94 

 5-9 anställda 43 35 49 

 10-19 anställda 32 41 35 

 20-49 anställda 10 11 13 

 50-99 anställda 4 4 4 

 100-199 anställda 1 1 1 

 200-499 anställda 1 1 1 

 500+ anställda 0 0 0 

 Totalt antal företag 407 397 395 

     

wellpappindustri (21.211) 0 anställda 9 8 6 

 1-4 anställda 9 9 7 

 5-9 anställda 6 7 9 

 10-19 anställda 9 8 11 

 20-49 anställda 4 5 4 

 50-99 anställda 2 2 1 

 100-199 anställda 1 1 0 

 200-499 anställda 1 0 0 

 500+ anställda 4 4 4 

 Totalt antal företag 45 44 42 

     

övrig industri för pappers-  0 anställda 27 27 26 

och pappförpackningar (21.219) 1-4 anställda 25 24 21 

 5-9 anställda 13 10 17 

 10-19 anställda 8 11 10 

 20-49 anställda 12 8 8 

 50-99 anställda 4 5 6 

 100-199 anställda 3 2 3 

 200-499 anställda 1 3 2 

 500+ anställda 0 0 0 

 Totalt antal företag 93 90 93 

     

plastförpackningsindustri (25.220) 0 anställda 68 61 58 

 1-4 anställda 45 42 42 

 5-9 anställda 15 15 15 

 10-19 anställda 20 20 21 

 20-49 anställda 16 19 18 
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 50-99 anställda 10 10 12 

 100-199 anställda 12 12 8 

 200-499 anställda 1 2 2 

 500+ anställda 0 0 0 

 Totalt antal företag 187 181 176 

     

industri för buteljer och glasförpackningar (26.131) 0 anställda 2 2 3 

 1-4 anställda 0 0 0 

 5-9 anställda 0 0 0 

 10-19 anställda 0 0 0 

 20-49 anställda 0 0 0 

 50-99 anställda 0 0 0 

 100-199 anställda 0 0 0 

 200-499 anställda 1 1 1 

 500+ anställda 0 0 0 

  3 3 4 

     

industri för lättmetallförpackningar (28.720) 0 anställda 8 6 4 

 1-4 anställda 2 2 3 

 5-9 anställda 0 0 0 

 10-19 anställda 0 0 0 

 20-49 anställda 1 1 1 

 50-99 anställda 0 1 1 

 100-199 anställda 1 0 0 

 200-499 anställda 1 1 1 

 500+ anställda 0 0 0 

  13 11 10 

     

En SNI-revidering har genomförts. Den nya SNI2002-kodningen infördes      

vid årsskiftet 2002/2003 och används vid all näringsgrenskodning i      

registret från och med 2003 (av Skattemyndigheterna från och med      

021216). Svensk Näringsgrensindelning SNI2002 bygger på EU:s      

näringsgrensstandard, NACE rev.1.1.     
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BILAGA 2. Lagar 

 
PRV: Bakom en bra design ligger också både hårt arbete och stora investeringar och man 
vill inte att någon annan ska dra nytta av den. Därmed stödjer mönsterskydd utvecklingen 
av innovativa designlösningar. Detsamma gäller även varumärket som kännetecken, som 
företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras. Ett varumärke kan vara 
ett ord eller någon annan grafisk symbol, som ofta utgör ett element av designen, och kan 
skyddas genom registrering hos PRV. (www.prv.se) 
 
EU: Regler om vilka uppgifter som ska finnas på livsmedelsförpackningar som säljs inom 
EU och hur uppgifterna ska presenteras finns i det så kallade märkningsdirektivet. På 
flera punkter kan medlemsländerna komplettera EU:s regler eller tillämpa mindre stränga 
märkningsregler för livsmedel som säljs i presentförpackningar. Enligt direktivet ska 
bland annat märkning av namn på tillverkaren, innehållsförteckning och livsmedlets 
ursprung finnas på livsmedelsförpackningar. I Sverige ska märkningen vara på svenska 
eller på ett annat språk om stavningen endast obetydligt skiljer sig från svenska. Det finns 
också EU-regler om beteckningar för livsmedel med särskild kvalitet. Det kan handla om 
ekologiskt framställda livsmedel eller livsmedel som är förknippade med en särskild ort. I 
Sverige finns det två kontrollorgan för ekologiska varor: KRAV och SMAK. För att få 
använda dessa märken på förpackningar ska vissa minimikrav angående produktionen av 
livsmedel vara uppfyllda (www.eu-upplysningen.se). EU -regler om märkning av 
livsmedel har störst inverkan på typografin av förpackningar, men också annan form av 
grafisk design berörs av reglerna eftersom de lagstadgade, obligatoriska, texterna och 
symbolerna tar plats från den (Hine, 1997).  
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BILAGA 3. Frågeformulär till råvaruproducenter, 
konverterare, varumärkesägare samt design- och 
reklambyråer (grundutförandet) 

 

 

Råvaruproducenter: 
 
1. Utvecklar och producerar företaget något mer än råvarumaterial och kartong/papper? 
 
2. Vad erbjuder företaget till sina kunder när det gäller förpackningar? Erbjuds helhetskoncept? 

 
3. Hur arbetar företaget för att utveckla förpackningar? Med andra ord, hur ser processen ut och 

vilka är inblandade? Faktorer att ta hänsyn till under processen? 
 

4. Vilka anser du är de pådrivande faktorerna i förpackningsbranschen? 
 

5. Vem upplever du har störst inflytande/bestämmanderätt över hur förpackningen ser ut och 
utformas?  

 
6. Vilka är företagets kunder och med vilka branscher är samarbetet mest frekvent?  

 
7. Vilka ser ni som era konkurrenter? Är synen nationell eller internationell?  

 
8. Vad skiljer er produkt från konkurrenternas? 

 
9. Hur arbetar ni med marknadsundersökningar? 

 
 

Konverterare: 
 

1. Vilka är företagets kunder och med vilka branscher är samarbetet mest frekvent? 
 

2. Vilka ser ni som era konkurrenter. Är synen nationell eller internationell? 
 

3. Var skiljer de förpackningar ni erbjuder från konkurrenternas?   
 

4. Vad erbjuder företaget till sina kunder? Sker anpassning efter önskemål?  
 

5. Hur arbetar företaget för att utveckla förpackningar? Med andra ord, hur ser designprocessen 
ut och vilka är inblandade?   

 
6. Hur arbetar ni för att utveckla förpackningar? 

 
7. Vilka upplever ni är de mest pådrivande faktorerna i förpackningsbranschen idag och varför?   

 
8. Vem upplever du har störst inflytande/bestämmanderätt över hur förpackningen ser ut i hyllan 

och varför?   
 

9. Hur arbetar ni med marknadsundersökningar? 
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Varumärkesägaren: 
 
Inledande frågor: 
 

1. Vilka marknadsföringskanaler använder ni er av?  
 
2. Vilka ansvarsposter finns på er marknadsavdelning?  
 
3. Vilken marknadsföringskanal ser ni som viktigast i dagsläget?  

 
Uppföljande frågor: 

 
4. Hur ser ni på förpackningar som en marknadsföringskanal. Någon som är ansvarig? 

 
5. Hur arbetar ni för att utveckla förpackningar och vilka aktörer är inblandade? 

 
6. Vem/vad/vilka upplever du har störst inflytande/bestämmanderätt över hur förpackningen ser 

ut i slutänden?  
 

7. Inom vilken budgetram hamnar förpackningen? Betraktas den exempelvis som en 
produktkostnad eller en marknadsföringskostnad? 

 
8. Vad skiljer er förpackning från konkurrerande varumärkens? 

  
9. Vem utformar era förpackningar? 

 

Design- och reklambyråer: 
 
 

1. Vad tycker ni om svensk förpackningsdesign idag, sett ur ett internationellt perspektiv? Och 
varför? 

 
2. Hur skulle ni beskriva utvecklingen av förpackningsdesign i Sverige fram till idag? 
 
3. Vilka anser ni vara de drivande krafterna i förpackningsdesignens utveckling idag? 

 
4.  När blir en reklambyrås roll aktuell i framställningsprocessen av förpackningar?  

 
5. Hur skulle ni beskriva designerns inflytande på förpackningsdesignen jämfört med 

marknadsförarens?  
 
6. Förpackningen har flera olika funktioner. Vilka funktioner tycker ni är viktigast? 

 
7. Vilka aktörer eller faktorer anser ni har störst inflytande över hur förpackningarna i svensk 

dagligvaruhandel ser ut idag, och varför? 
 

8. Vilka varumärkesägare har ni samarbetat med vid framställandet av förpackningar? 
 


