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Förord 
 
 
 
Vår treåriga utbildning är snart över. Det har varit väldigt intensivt för det mesta men det är de roliga stunderna man kommer att bära med sig för 
resten av livet. En resa tar slut nu och en annan börjar. Att ge sig ut på marknaden som en designer känns oerhört spännande. 
 
  
Jag skulle vilja tacka alla personer som stöttat mig och hjälpt mig under mitt examensarbete. Ett stort till Innventia och min externa handledare 
Astrid Glasenapp som har gett mig denna möjlighet och visat intresse och engagemang för mitt arbete och alltid varit snabb på att besvara alla 
mina frågor. Ett till stort tack till min interna handledare på HIG Rasmus Malbert för all hans hjälp och tips.  
Tack alla klasskamrater och lärare för denna fina tid och ett stort tack till min familj för deras förståelse och stöd, vilket jag inte hade klarat mig 
utan.  
 
Tack för allt!        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	

 
 
 

Sammanfattning 
 
	
Förpackningsmarknaden i världen bara växer och växer. Idag är det näst intill omöjligt att tänka bort förpackningen i vår varudistribution, men 
det är viktigt att inte enbart se förpackningar som en belastning för miljön. Detta eftersom förpackningar kan bidra till minskad mängd 
transportskadade varor och ökar produkters hållbarhet. Men självklart kan de förpackningar som finns på marknaden idag utvecklas till det bättre 
och det är i denna process som en designer kan spela en huvudroll.  
 
Under detta examensarbete har jag i uppdrag av Innventia AB försökt utveckla två primärförpackningar. Dessa förpackningar ska uppfylla 
kraven för produktskydd och samtidigt spara pengar och miljö genom ökad volymeffektivitet och mindre mängd material. Syftet med detta 
examensarbete är att undersöka processen för förpackningsutveckling ur ett evolutionärt och revolutionärt perspektiv. Dessa två perspektiv 
undersöks med avseende på för- och nackdelar för att komma fram till en bra och unik lösning i mitt uppdrag och samtidigt för att se hur mycket 
en förpackning kan förbättras genom val av design och hur mycket en designer kan spara pengar och miljö genom förpackningsutveckling.  
 
  
För att nå mitt mål har jag undersökt utbudet av dagens förpackningsmarknad och försökt hitta de områden som behöver utvecklas och även 
möjligheten till att skapa något revolutionärt, som saknas på marknaden idag men som konsumenten eller företagen är i behov av. En 
undersökning kring förpackningsdesign, packning audit, evolutionära och revolutionära förpackningar gjordes för att tydliggöra vad dessa 
begrepp innebär och vilka behov och krav som ska uppfyllas. Dessa undersökningar har utgjort grunden för min designprocess därefter har jag 
arbetat med skisser och modeller.  
 
Resultatet av examensarbetet blev två olika förpackningsprojekt, nämligen en evolutionär och en revolutionär förpackning. Jag valde att 
fokusera mig på dessa två designförslag och vidareutveckla de för att undersöka hur en designer kan arbeta och påverka hållbarheten.   
 
 
 



	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	

 
 

Abstract 
 
The packaging market in the world just grows and grows. Today, it is almost impossible to think away the packaging in our product distribution, 
but it is important not only to see packaging as a burden on the environment. This is because packages can help reduce the amount of transport 
damaged goods and increases product durability. But of course we can develop the packages available on the market today for the better and it is 
in this process that a designer can play a key role. 
 
 
In this thesis, I have tried to develop two primary packages on behalf of Innventia AB. These packages shall meet the requirements for product 
protection while saving money and the environment through increased volume efficiency and smaller amount of material. The purpose of this 
thesis is to explore the process of packaging development from an evolutionary and revolutionary perspective. These two perspectives are 
examined for the pros and cons to come up with a good and unique solution in my task and to see how much a package can be improved by the 
choice of design and how much a designer can save money and the environment by packaging development. 
 
 
To reach this goal, I have examined the range of today's packaging market and tried to find the areas that need to be developed and even the 
ability to create something revolutionary, which is missing in the market today, but which the consumer or business is in need of. A study about 
packaging design, packaging audit, evolutionary and revolutionary packaging was done to clarify what it means and what needs and 
requirements to be fulfilled. These studies have provided the basis for my design process then I have worked on sketches and models.  
 
The results of the thesis were two different packaging projects; an evolutionary packaging and a revolutionary packaging. I chose to focus on 
these two design proposals and to develop them in order to examine how a designer can work and affect sustainability. 
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1. Inledning 
 
1.1. Bakgrund 
 
Vi lever i ett modernt industrisamhälle där det är nästan omöjligt att tänka bort förpackningen i varuindustrin. Från att ha tillverkat produkter 
lokalt och konsumerat dem på en lokal marknad har tillverkningen av produkter idag koncentrerats till ett fåtal effektiva produktionsenheter. 
Dessa varor måste sedan distribueras på ett kostnadseffektivt sätt för att förse avlägset belägna marknader. Allt detta ställer många krav på 
förpackningen vad gäller skydd och att spara pengar och miljö (Dominic et al., 2000, 14-15).   
 
 
Förpackningar behövs av olika anledningar. De skyddar varan från omgivningen (t.ex. smuts och bakterier) och från att komma till skada under 
transporten. Förpackningar bidrar till att vi kan handla bekvämt och snabbt. Vi behöver inte hjälp av ett butiksbiträde utan kan själva plocka ner 
de färdiga förpackningarna i våra varukorgar. Det är tack vare förpackningar som vi kan ha det breda utbudet av varor vi har idag då vi möter 
varor från hela världen i våra butiker och inte bara lokala (Dominic et al. 2000, 14-15). En annan fördel med förpackningar är att vi med hjälp av 
dem kan ta reda på vad varan innehåller, vilka ingredienser, hur den ska användas, tillagas, förvaras och annan viktig information (Kirkpatrick 
2008, 11). Förpackningar är också en del i varans marknadsföring och många konsumenter är villiga att betala mer för en bättre (finare) 
förpackning.  
 
 
Det finns många faktorer som utgör en bra förpackning. Några av de kraven som förpackningen ska uppfylla är bland annat att den ska vara 
synlig på hyllan för att kunna sälja bättre. Man ska kunna återförsluta den, den ska hålla tätt, vara lätt att hälla ur, det ska vara lätt att veta hur 
den ska källsorteras, vara lätt att lagra och skydda produkten både från omgivningen men även från de påfrestningar som olika transportmedel 
kan involvera. Det finns inga optimala förpackningar som uppfyller alla krav men det går att designa eller utveckla bättre förpackningar om man 
tidigt i processen sätter sig in i kundens behov och tänker på alla krav som ställs på just den förpackning som ska utvecklas 
(Livsmedelsakademin, 2014). Detta förutsätter dock detaljerade kunskaper om produkt, förpackning, distributionsmiljö och samspelet mellan 
dem. Genom förpackningsdesign försöker man hitta förpackningslösningar som passar den produkt som ska packas med tanke på produktens 
styrka och tålighet.  
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Packaging audit eller förpackningsrevision är den process där man granskar de produkter som ska förpackas och de förpackningar som används 
för detta syfte på marknaden idag. Man identifierar förpackningens styrkeområden och gör analyser för att upptäcka de områden som kan 
förbättras. Med innovativa och kreativa lösningar kan man spara pengar och miljö och även fånga kunder (Packaging Technologies Inc., 2014).       
 
 
 
1.2. Syfte 
 
Innventia är ett världsledande forskningsinstitut som arbetar bland annat med att hjälpa olika företag att hitta rätt lösning för att utveckla 
resurssnåla processer och produkter från en förnybar råvara.  
Ett av Innventias nuvarande projekt är Packaging audit. Syftet med projektet är att hjälpa olika företag att utveckla och utvärdera deras 
förpackningar ur alla aspekter (miljö, ekonomiska och sociala) för att kunna erbjuda en skräddarsydd lösning efter deras behov. 
      
Min uppgift under mitt examensarbete hos Innventia var att delta i denna process som designer för att undersöka de förpackningar som finns på 
marknaden idag och försöka komma med förslag på två primärförpackningar i olika storlekar; en stor och en mindre. Med en primärförpackning 
menas den förpackning som är avsedd för förvaring av en vara eller en produkt och som säljs till konsumenten på ett försäljningsställe 
(Livsmedelsförpackning Vokabulär, 2010).  
 
Det finns väldigt många förpackningar på marknaden idag och de varierar mycket i storlek och form och för att begränsa undersökningsarbetet 
som annars skulle bli för stort valde jag att fokusera mig på Nestlés förpackningar vad gäller den stora förpackningen och valde Saltå Kvarn som 
standard för den mindre förpackningen. 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka processen för förpackningsutveckling ur ett evolutionärt och revolutionärt perspektiv. Dessa två 
perspektiv undersöks med avseende på för- och nackdelar för att komma fram till en bra och unik lösning i mitt uppdrag. 
Med ett evolutionärt perspektiv menas utveckling av en redan befintlig förpackning till det bättre och med ett revolutionärt perspektiv menas att 
man skapar något innovativt som inte finns på marknaden sedan tidigare.  
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1.3. Frågeställningar 
 
Följande frågeställningar kommer att undersökas och besvaras genom detta arbete: 
 

1. Hur kan en designer hjälpa till att spara resurser i förpackningsutvecklingsprocessen?  
 

2. När ska en evolutionär design väljas framför en revolutionär design och vice versa? 
 

 
 
1.4. Avgränsning 
 
På grund av tidsbrist har jag valt att begränsa mitt arbete genom att endast fokusera på Nestlés och Saltå Kvarns förpackningar. Detta eftersom 
antalet förpackningar på marknaden är väldigt stort och en undersökning av alla skulle ta mycket längre tid än vad det finns utrymme för under 
detta examensarbete. Jag valde just Nestlé eftersom det är ett internationellt och världsledande livsmedelsföretag. Nestlé är ett känt varumärke på 
marknaden och deras förpackningar finns i alla hushåll. Valet av Saltå Kvarn baserades på att det är ett ledande svenskt företag vad gäller 
ekologiska livsmedel. Saltå Kvarn är också ett välkänt varumärke i Sverige och har ett lockande miljötänk vad gäller val av material och 
produktion. En annan begränsning med mitt arbete är att det endast fokuseras på pappersförpackningar för livsmedel.  
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1.5. Metod 
 
I detta arbete har det använts både teoretiska och praktiska metoder. Arbetet inleddes med observationer i flera matvarubutikskedjor för att göra 
en kartläggning över de förpackningar som finns på marknaden idag. Därefter utfördes fysiska undersökningar av ett urval förpackningar för att 
se deras konstruktion och vilka smarta lösningar man har använt sig av. Jag försökte se sambandet mellan produkten och dess förpackning och se 
hur vida man har tagit hänsyn till transport, skydd av produkt och kostanden för förpackning. Jag ville dra nytta av de praktiska och smarta 
lösningar som man tidigare använts sig av för att utveckla en ny förpackning och ett nytt förpackningssätt.  
 
För att få mer kunskap och en bredare bild inom området Packaging audit, förpackningsdesign samt evolutionär och revolutionär design har jag 
använt mig av olika böcker och Internetkällor för litteraturundersökning. Fördelen med teoretiska studier är kan man samla en stor mängd 
detaljerad information om ett specifikt område och att man lär sig av andras erfarenhet inom området för att hitta nya lösningar. De teoretiska 
metoderna leder till ökad förståelse för de praktiska metoderna. 
 
 
Egna materialundersökningar har gjorts för att hitta det bästa materialet som passar just den produkt som ska förpackas. Bland annat har material 
som papper, paperboard, smörpapper, hobbykartong och silkespapper undersökts. Detta gjordes även för att se vilka fördelar och svagheter de 
olika materialen hade i jämförelse med varandra och i vilka moment brister kunde förekomma.  
 
Det har utförts många analyser och utvärderingar för att komma fram till slutresultatet. En skissprocess (bild 4-11, 14-16 och 19) har genomförts 
och den innefattar både två- och tredimensionella skissar som visar hur man har kommit fram till slutresultatet. Även mockups (bild 17-18, 20 
samt bilaga 3) och prototyper (bilaga 1-2  och 4) har gjorts för att visualisera resultatet.  
 
En tidsplan skapades för att få en visuell översikt över arbetet och för att kunna planera arbetet på ett effektivare sätt, se tabellen nedan.   
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Tabell 1: Min tidsplan som visar de olika faserna under examensarbetet samt den tid varje fas har tagit. 

 
 

 
Under Fakta och Research fasen undersöktes definitionen och innebörden av förpackningsdesign, packaging audit samt evolutionär och 
revolutionär design. Efter det kom Analys och skiss fasen där man gjorde en analys av de förpackningar som finns på marknaden idag för att 
upptäckta för- och nackdelar med dessa och möjligheten till förbättring. Under denna fas skissades det brett på flera olika förslag.  

Efter de två förstnämnda faser var det dags att välja ett koncept. Urvalet av koncept skedde genom att presenterar mina skissar på de olika 
förslagen för mina handledare för att tillsammans med dem bestämma mig för vilka jag skulle gå vidare med. När konceptet var valt var det dags 
för nästa fas, nämligen Design och ritning fasen.  Jag började med ritningar och hade de designförslag jag och mina handledare kom överens 
om som utgångspunkt. Under vecka 16 och när mer än halva tiden för examensarbetet hade gått var det dags att redovisa det man hade kommit 
fram till för examinatorerna, handledaren på högskolan i Gävle och mina kursare. Under denna presentation visade jag mitt uppdrag och mina 
lösningsförslag och tog emot synpunkter och förslag av examinatorerna, handledaren och studenterna. 
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Nu när det var klart vilka lösningsförslag man skulle gå vidare med gjordes det beräkningar av material mängden i originalförpackningen som 
sedan jämfördes med beräkningar av material mängden i mina förpackningar. Mot slutet av arbetet skapades mockups och prototyper av 
lösningsförslagen som fotograferades och redovisades i slutresultatet.  

2. Utförande 

2.1. Fakta och researchfasen 

Redan från början visste jag att jag ville arbete mot ett företag. Detta för att få möjlighet att designa för en verklig kund. Det vill säga skapa 
något för en verklig användare. Att det blev just Innventia var ingen slump eftersom jag redan var intresserad av deras verksamhet och 
forskningsprojekt. Jag kontaktade Innventia och det visade sig att de var intresserade av att involvera mig som en blivande designer i ett av sina 
projekt. Efter att ha träffat dem på huvudkontoret i Stockholm utkristalliserades frågeställningen. Jag började mitt arbete med att läsa om 
packaging audit och förpackningsdesign och olika designstrategier (evolution vs revolution) för att veta vad begreppen innebär mer exakt och 
vad som förväntas av mig som designer i en sådan process, vad man ska tänka på och ta hänsyn till. Jag använde mig av flera böcker och även 
Internetkällor.  

Nästa steg var att undersöka marknaden för att se vad det finns för förpackningar idag. Antalet förpackningar på marknaden är för stort och från 
början försökte jag att titta på de flesta befintliga former. Jag undersökte förpackningarna på plats, det vill säga på butikshyllorna och även köpte 
en hel del för att titta närmare på deras konstruktion, form, storlek etc. Se bild 1-3.   
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Bild 1. Ett urval av de pappers och kartongförpackningar för livsmedel som finns på marknaden idag. 
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Bild 2. Visuell undersökning av olika förpackningars konstruktion. 
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Bild 3. Konstruktionen av en Saltå Kvarn-förpackning. 

 

2.1.1.  Förpackningsdesign 

Förpackningsdesign är ett kreativt arbete som sammankopplar form, struktur, material, färg och typografi med produktinformation för att skapa 
en produkt som är lämplig för marknadsföring. Förpackningsdesign hjälper till att innehålla, skydda, transportera, förvara, identifiera och 
särskilja en produkt på marknaden (Rosner Klimchuk och Krasovec, 2006, 33). 

Faktorer som kan påverka förpackningsdesign är konsumentens beteende, ekonomiska faktorer, sociala/ kulturella frågor, teknologi, juridiska 
frågor, produktion och tillverkning, distributionskanaler och konkurrens. Regeln för att kunna använda sig av förpackningsdesign som ett 
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säljande verktyg är mest effektiv om företaget/säljaren har identifierat en nisch eller en specifik konsumentgrupp som målgrupp. Trots att företag 
vill sälja flest produkter till det största antalet konsumenter, kan definiering av en målgrupp ge tydligare fokus för marknadsföring av produkten 
och dess förpackningsdesign. En tydligt definierad "målmarknad" där man har tagit hänsyn till konsumenternas värderingar, inställningar, 
livsstilar och vanor utgör en ram som bidrar till att bestämma designstrategier och lämpliga produkt kommunikationer (Rosner Klimchuk och 
Krasovec 2006, 36-37). 
 
 
 
2.1.2. Packaging audit 
 
Packaging audit är en process där man identifierar och analyserar de typer och mängder av de produkter som produceras. Syftet med detta är att 
identifiera det som fungerar bra och upptäcka de områden där förändringar skulle vara användbara.  
Packaging audit hjälper till att identifiera styrkeområden och svagheter och ger försäljningen en boost genom innovativa och kreativa 
förändringar. Allt detta ger möjlighet att spara pengar både på produktions- och fraktkostnader (Packaging Technologies Inc., 2014).                              
 
Man kan ta mycket från resultatet av packaging audit bland annat kan det leda till optimering av förpacknings- och produktdesign ur både 
skyddssynpunkt och ekonomiskt perspektiv samt ökad produktkvalitet och tillförlitlighet. Det kan även leda till minskade transportskador och 
garanti- och servicekostnader, minskade förpacknings- och transportkostnader bland annat genom ökad fyllnadsgrad och minimerad 
miljöbelastning (Innventia AB, 2014). 
 

Det finns många faktorer som kan påverkar packaging audit. Exempelvis kan formen och färgen på förpackningen ha en stor påverkan på 
konsumenternas val av förpackning (Kirwan 2013, 25-26). Konsumenterna gör associationer och när en förpackning är intressant, spännande 
eller annorlunda är de mer benägna att köpa den än en liknande produkt i regelbunden (vanlig) förpackning.  

En annan faktor som har inflytande på köparens val är hållbarheten. Idag är människor mer miljömedvetna än vad de var förr i tiden. Det vill 
säga att när konsumenten får en möjlighet att välja mellan en miljövänlig produkt och en som inte är så miljövänlig brukar det miljövänliga 
alternativt slå det andra alternativet (Kirwan 2013, 51-53).   
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Andra designfunktioner som man bör ta hänsyn till när man vill skapa ett koncept för den perfekta förpackningen exempelvis teckensnitt, 
branding och bilder (Rosner Klimchuk och Krasovec 2006, 37-38). 

 

2.1.3. Evolutionär eller revolutionär design? 

När det är dags för en uppdatering av en förpackningsdesign måste man ställa sig frågan: Hur kan det förändras utan att förlora trovärdighet? 
Det är konsumenternas behov som driver företagen till förändring av förpackningsdesign. När företaget bestämmer sig för att uppdatera sin 
förpackningsdesign är det viktigt att tänka vad och varför det bör ändras. 
Design är en verksamhet som ägnas åt att lösa problem. För att göra rätt måste vi alltså inse och erkänna problemen som finns 
i originalförpackningen. Företagen måste hänga med i de snabba förändringarna som sker på marknaden för att kunna sticka ut i de överfulla 
butikshyllorna och göra djupare intryck i konsumentens sinne (Package Design, 2014). 
 
 
Första steget i förpackningsdesign- samt packning audit processen är att besvara följande frågor: 
Vad är det som kunderna värdesätter hos förpackningen? Hur identifierar de sig med den? Varför?  
Sedan måste man analysera och utvärdera för- och nackdelarna med produkten. Man ska även studera konkurrenternas strategier för att se varför 
de fungerar eller inte fungerar, vilka möjligheter som finns och hur man kan göra för att sticka ut och inte vara en i mängden (Package Design, 
2014). 
  

En evolutionär design ger uppdateringar av förpackningsdesign, stärker varumärkets budskap och leder till ökad konsumentlojalitet. 
Den ger möjlighet att kommunicera en produktförbättring och förbättrar upplevd kvalitet. Evolutionär design rekommenderas generellt för 
varumärken som är väletablerade på marknaden och som inte har råd att riskera att förvirra den egna konsumenten eller inte bli igenkända av 
den. Man vill helt enkelt inte förlora en värdefull mark som man har arbetat hårt för att vinna under åren. Det finns dock fall där även ett ledande 
företag uppmuntras till att göra större åtgärder för att fortfarande vara ledare (Package Design, 2014). 
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Revolutionär design skapar ett mer relevant varumärkesbudskap, vitaliserar ett svagt varumärke och är ett sätt att särskilja sig från 
konkurrenterna genom att skapa en ny kategori och vara ledande på marknaden på det sättet. En revolutionär design är alltså ett mycket effektivt 
sätt att vitalisera märken med låga marknadsandelar och som vill synas på marknaden. Ett svagt varumärke har mer frihet och möjligheter att 
ändra, stärka och differentiera sig genom en innovativ ny förpackningsdesign (Package Design, 2014). 
 
 

2.2. Analys och skiss  

Efter att ha studerat ett stort urval av förpackningar och analyserat de med tanke på de för- och nackdelar varje enskild förpackning hade 
försökte jag komma på förslag till en bättre förpackning. Förpackningarna analyserades med tanke på materialval, konstruktion, balans, stabilitet, 
och volymeffektivitet. Jag har undersökt olika förpackningar från Nestlé och Saltå Kvarn med avseende på de tidigare nämnda egenskaperna och 
hittade att vissa förpackningar var av sämre material än andra. Dessa förpackningar kunde inte ge samma skydd mot exempelvis fukt som andra 
liknande förpackningar tillverkade i annat material. Andra förpackningar hade mått som påverkade balansen negativt då de var för höga, vilket 
gjorde förpackningarna ostabila. Vissa förpackningar var inte volymeffektiva då luftvolymen var stor. Detta påverkar bland annat 
transportkostnaderna och miljön. Genom att volymeffektivisera förpackningar kan man spara resurser. Vad gäller konstruktionen av de olika 
förpackningarna så kan den påverka produktionsfasen, eftersom avancerade konstruktioner tar längre tid att stansa och tillverka. Konstruktionen 
kan även påverka mängden material som går åt då vissa konstruktioner kan stansas på ett sätt som kan minimera mängd material som går till 
spillo.  

Efter en intensiv undersökning- och analysfas bestämde jag mig för att skapa en förpackning av ett material som uppfyller de behov som ställs 
för att skydda och transportera det livsmedel som ska förpackas, vilket i detta fall var hemligt. Min tanke var att hitta en konstruktion som är lätt 
att tillverka och minimera spillmaterial och tillverkningstid. Samtidigt ska konstruktionen särskilja förpackningen från förpackningar på 
marknaden vad gäller form och imageprofil. Genom bra konstruktion och form kan man skapa en volymeffektiv förpackning som är stabil och 
sparsam.   
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Jag lät mig inspireras fritt och skissade brett på olika förslag utan att begränsa mig vad gäller form, storlek, material, kostnad eller något annat, 
se bild 4-11 nedan.   

 

 

           

Bild 4             Bild 5        Bild 6   Bild 7 
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Bild 8       Bild 9           Bild 10   Bild 11 

Bild 4-11: Olika konstruktionsförslag för olika förpackningar under skissfasen.   

Jag ville skapa något enkelt men ändå annorlunda. Lösningen skulle vara funktionell och uppfylla kraven för produktskydd, spara material, 
maximera volymeffektiviteten och därmed spara pengar och miljö. Mitt första förpackningsförslag vad en pyramidformad förpackning, se bild 4. 
Tanken var att skapa en unik förpackning som kan sticka ut på butikshyllorna men efter djupare tanke kom jag fram till att en sådan utformning 
endast passar en unik produkt. Konstruktionen är avancerad, vilket kan leda till mycket spillmaterial vid stansning och tillverkning. Denna 
pyramidformade primärförpackning kan inte packas i större sekundärförpackningar på ett effektivt sätt då luftvolymen mellan de primära 
förpackningarna i den sekundära förpackningen blir för stor. Vilket leder till större transportkostnader. Med sekundärförpackning menas den 
förpackning som primärförpackningarna förvaras i och dess uppgift är att underlätta transport och lagring av varorna/produkterna 
(Livsmedelsförpackning Vokabulär, 2010). Mitt nästa förslag var en förpackning med ett unikt och kurvigt lock, se bild 5. Men även denna 
förpackning har samma problem vid transport då den inte kan sekundärförpackas och staplas på ett effektivt sätt.  
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I bild 6-9 visas skissförslag på en redan befintlig tuggummiförpackning på marknaden som jag har försökt utveckla så att den kan stansas på ett 
enklare sätt och därmed spara material och tid. Nästa steg blev att jag försökte utveckla mitt tidigare förpackningsförslag med det unika locket, 
se bild 5. Jag försökte lösa problemet med stapling och sekundärpackning genom att ändra konstruktionen till en mer stapelbar rektangulär 
förpackning med en sned kortsida, se bild 10. Senare kom jag att tänka på stansningen och själva tillverkningen och försökte hitta ett sätt som 
förenklar det hela och gör det möjligt att kunna spara så mycket material som möjligt, se bild 11. Jag valde att använda ett helt ark för 
tillverkningen av min förpackning och därmed maximerades sparandet av material och tillverkningstid. 

Under arbetets gång har jag haft flera möten med min interna handledare på Högskolan i Gävle och min externa handledare på Innventia. Efter 
en bestämd tid fick vi redovisa det vi hade kommit fram till samt alla våra förslag för våra examinatorer, handledare och kursare. Med all den 
feedback som jag fick av examinatorn, handledarna och mina kursare bestämde jag mig för att gå vidare med designlösningen i bild 11, som är 
en evolutionär lösning. Jag bestämde mig även för att utmana mig själv och komma med ett annat designförslag som är revolutionärt. Dessa 
lösningar skulle sedan studeras var och en för sig för att se om det fanns en möjlighet att använda sig av dem och om de kan tillämpas i 
verkligheten.  

 

Evolutionär lösning: Jag har studerat en förpackning från Nestlé (se bild 12), ur alla aspekter det vill säga form, måtten, för- och nackdelar för 
att se om denna kan förbättras/utvecklas på något sätt.  

Det jag kom fram till var att: 

• Förpackningen är för stor, vilket gör att den inte får plats i de flesta kökshyllor något som försvårar dess förvaring.    

• Flingorna är för lätta i vikten, vilket gör att förpackningen inte känns så stabil då den är smal och hög och välter väldigt lätt.  

• Tomrummet i förpackningen är stort, något som kan optimeras och effektiviseras. 

• Att öppna förpackningen och sedan påsen som finns i förpackningen känns obekvämt och inte så estetiskt tilltalande.   
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Bild 12: Flingförpackning från Nestlé. 
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Revolutionär lösning: Jag började med att bestämma mig för företaget Saltå kvarn som är ett känt företag på marknaden. Efter att ha studerat 
deras koncept och förpackningar blev jag intresserade av deras knäckbrödsförpackningar, se bild 13. Dessa särskiljer sig inte på något sätt från 
andra företags knäckebrödsförpackningar. Det vill säga om man bortser från färgen och logotypen. Detta lockade mig till att försöka komma på 
en unik design som inte presenterats på marknaden tidigare. Jag började skissa (se bild 14-16) och kom till slut på ett förslag som var unikt och 
som samtidigt presenterar företaget på ett tydligt sätt, vilket kan hjälpa till att särskilja deras knäckebrödsförpackningar på marknaden och leda 
till bättre marknadsföring och därmed bättre försäljning. Förslaget var att dela in ett ark i flera sektioner som sedan skulle vikas som det visas i 
bild 15a och 15b. Därefter viks arket i mitten och kanterna fogas samman för att ge den slutliga formen som framgår i bild 14 nedan. 

	

 Bild 13: Saltå Kvarns knäckebrödsförpackning.   Bild 14: Skissprocess vid skapandet av den revolutionära designlösningen. 
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Bild 15 a: A4-ark indelat i sektioner som visar förpackningens konstruktion.    Bild 15 b: Vikning i sektionerna för att sedan vika arket i mitten och skapa förpackningen.   
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2.3. Materialval 

Alla material har unika egenskaper och olika användningsområden. Under mitt arbete har jag testat olika material men bestämde mig för kartong 
som är ett av de vanligaste med mest använda förpackningsmaterialen.  
 
Fördelarna med kartong är att materialet är styvt och starkt. En annan fördel med kartong är att det lätt kan kombineras med andra material i flera 
skikt till så kallade laminat om man så önskar. Ett laminat kan till exempel bestå av kartong/papper och plast. Kartong svarar för styvhet, 
ljustäthet och tryckunderlag för dekoration medan plasten utgör en barriär mot exempelvis fukt, möjliggör värmeförsegling och kan ge förbättrat 
ytskydd. Kartong tillverkas av en förnyelsebar råvara, skog. Materialåtervinningen av kartong är miljömässigt bra då kartong kan återvinnas 
flera gånger och bli till andra produkter. På så sätt sparar man både resurser och energi (Dominic et al., 2000, 15). 
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3. Resultat   
 
Vi omges av ett stort antal förpackningar som vi använder oss av dagligen. Förpackningshanteringen utgör en stor del i vår vardag och därför är 
det viktigt att förpackningarna är välutformade. Det är även viktigt att särskilja sig från konkurrenterna då antalet varumärken och likartade 
produkter i vårt samhälle bara växer och växer. Ett sätt att göra detta på är genom att lägga stor vikt vid förpackningsutformningen. 
Förpackningen bör utformas på ett sätt som gör att den fångar konsumenternas uppmärksamhet och uppfyller deras önskningar/krav på 
förpackningen. Det finns många faktorer som påverkar en förpackning och det är inte lätt att hitta balansen mellan dessa och en förbättring inom 
ett visst område kan leda till försämring inom ett annat område och på så vis innebär det inte en direkt förbättring av förpackningen.  
  
 
Uppdraget jag fick av Innventia om att skapa två koncept för primärförpackningar var mycket öppet i det avseende att utseendet inte blev styrt. 
Jag har fått styra utseendet nästan helt fritt.  Resultatet av det första konceptet blev en evolutionär förpackning att ha istället för Nestlés 
flingpaket. Denna används alltså som en primärförpackning och kan tillverkas i olika storlekar (stor, mellan eller liten). Min förpackningslösning 
har andra mått än originalförpackningen då den är lägre i höjden och bredare, vilket gör den stabilare och lättare att sekundärförpacka.  
Den har även bättre volymeffektivitet då den innehåller mindre luftvolym än originalförpackningen, vilket gör att den tillgängliga volymen och 
lastförmågan utnyttjas maximalt, se bild 16-18.  
 
 
Volymeffektiviteten beräknas genom att först beräkna den yttre fyllnadsgraden (= Höjd x Bredd x Djup) vilket i detta fall vad 3806 cm3. 
Produktens volym som beräknas på samma sätt var 2492 cm3. Med detta känt kan man beräkna den inre fyllnadsgraden (= (produktens volym/ 
yttervolymen) x 100). Den inre fyllnadsgraden för originalförpackningen var 65,5 % och för min förpackning var den 83,7 %. Den inre 
fyllnadsvolymen avser alltså relationen mellan förpackningens yttervolym och produktens volym för primärförpackningen. I detta fall och vid 
jämförelse mellan originalförpackningen och min modell motsvarade detta en besparing med 18,2 % vilket kan innebära stora miljömässiga och 
ekonomiska vinster.    
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Bild 16: Utvecklingsprocessen från den ursprungliga förpackningen till den slutliga designlösningen.  
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Bild 17: Utvecklingsprocessen av designlösningen i form av mockups i datorprogrammet Rhinoceros. 
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Bild 18: Packning/stapling av flera primärförpackningar vid exempelvis transport. 



24	
	

Det andra konceptet var en revolutionär primärförpackning och är tänkt för Saltå Kvarn som behållare för deras knäckebröd. Man kan ha en 
singelförpackning eller koppla samman flera stycken till en rund cirkel, se bild 19-20 och även bilaga 3-4. Det är möjligt att ha olika smaker i de 
olika enheterna/förpackningarna om man så önskar. 

 

Bild 19: Den revolutionära designlösningen.  
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De knäckebrödsförpackningar som finns på marknaden idag är väldigt enkla och likartade, vilket fick mig att utmana mig själv att skapa något 
innovativt och som verkligen sticker ut i mängden. Resultatet blev som ni ser i bilden nedan. Förpackningen är unik och det finns inga liknande 
lösningar på marknaden idag. Samtidigt förstärker den Saltå Kvarns varumärke med logotypen och kan användas på restauranger, caféer eller 
hemma på köksbordet. 

   

  
Bild 20: Mockups av den revolutionära förpackningen i datorprogrammet Rhinoceros. 
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4. Diskussion 
 

I detta arbete har jag försökt hitta en balans mellan det funktionella och det estetiska som inte är så enkelt som det kan verka. Funktionen är lika 
viktig som formen och även materialvalet väger lika mycket. Jag har försökt skapa enkla förpackningar med miljömässiga och ekonomiska 
fördelar. För att kunna göra detta har jag behövt göra en litteraturundersökning för att sätta mig in i processen för förpackningsutveckling och 
alla de faktorer som kan påverka den. Detta i sig var en svårighet med denna studie, att kunna sätta sig in i olika områden som miljö och logistik. 

 

Efter litteraturundersökningen och observationer i olika butiker skapades två modeller nämligen en evolutionär och en revolutionär förpackning. 
Dessa modeller togs fram baserat på teori som används vid förpackningsutveckling. De parametrar som jag valde att fokusera på var 
materialminimering, effektiviserad tillverkning (stansning), fyllnadsgrad, produktskydd, öppning, stapling samt planing.  

Min designprocess började med ett slumpmässigt sökande efter lösningar. Antalet reducerades därefter till ett fåtal som undersöktes närmare för 
att slutligen bestämma mig för de två lösningar som presenteras för er i detta arbete. Med den evolutionära förpackningen har jag lyckats 
minimera materialmängden genom att ändra form och dessutom effektivisera volymen. Val av material påverkar många saker i en förpackning 
som fogar, hållbarhet, öppningskonstruktion, planing och staplingsstyrka. Därför valde jag materialet kartong för min evolutionära förpackning 
eftersom jag anser att det materialet uppfyllde mina önskningar och krav på min förpackning. I denna designlösning försökte jag öka 
fyllnadsgraden, vilket påverkar mängden transporter och därmed utsläpp. På så vis kan ökad fyllnadsgrad innebära ekonomiska fördelar. 
Formvalet av den evolutionära designlösningen har gjort förpackningen formstabil, vilket innebär att den kan hanteras, ställas och staplas 
enklare.  
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Den revolutionära designlösningen är innovativ och unik på marknaden. Formen sticker ut i mängden, lockar och fastnar lätt på minnet till 
skillnad från andra knäckebrödsförpackningar av olika varumärken som är väldigt lika och inte särskiljer sig på något sätt och inte är så 
designrika. Lösningen passar Saltå Kvarns varumärke då vecken som bildas påminner om kvarnstenen på deras logo. Materialet som har valts är 
brunt papper som är återvinningsbart och miljövänligt, något som matchar Saltå Kvarns profil. Förpackningen kan användas ensam eller ihop 
med flera andra för att bilda en cirkel, vilket ger möjligheten att kombinera olika smaker på brödet eller olika färger på förpackningarna. 
Förpackningen är elegant och kan användas på restauranger, caféer eller hemma på köksbordet. Vid utveckling av båda mina förpackningar 
tänkte jag hitta ett sätt att minimera energiåtgång och resursanvändning genom att använda mig av hela ark som går att återvinna. Detta förenklar 
stansning och tillverkning av förpackningarna samt underlättar planing och återvinning.  

 

Syftet med detta arbete var att undersöka förpackningsprocessen ur ett evolutionärt samt revolutionärt perspektiv. När det gäller evolutionär 
design så har man en förpackning som ska utvecklas för att uppfylla kunds krav och önskningar. Medan man vid revolutionär design inte har 
någon förpackning att utgå ifrån. Detta innebär frihet att tänka samtidigt som man tar stora risker ifall förpackningen inte möter verklighetens 
krav. Evolutionär design rekommenderas generellt för väletablerade varumärken som vill förbli igenkända av sina konsumenter, men samtidigt 
vill följa trenden och stärka sitt budskap genom uppdateringar. Revolutionär design rekommenderas för att stimulera nya och/eller svaga 
varumärken då det är ett sätt att särskilja sig från konkurrenterna och vara ledande på marknaden. Revolutionär design ger friheten att ändra och 
differentiera sig genom innovativ design, något som jag som designer finner lockande och utmanande.  

En designer kan åstadkomma stora förbättringar och påverka både miljön och ekonomin positivt genom att ändra form, materialval eller 
konstruktion av en förpackning. Alla förpackningar kan förbättras genom val av design eftersom det hela tiden sker nya undersökningar av nya 
och även äldre material. Detta leder till nya kunskaper som man kan dra nytta av som designer i sitt arbete. Även tekniken utvecklas och 
förbättras ständigt, vilket leder till ökad frihet och bättre möjligheter för designern att formge en produkt. Vad gäller formgivning så spelar 
designern en huvudroll. Det är via formgivning som designern kan påverkar materialmängden, volymeffektiviteten, produktionstiden, stapling, 
mängden transporter samt återvinning. Alla dessa faktorer tillsammans stärker hållbar miljö och gynnar ekonomin.   
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I ett fortsatt arbete bör förpackningsmodeller testas mer och eventuella justeringar och vidareutveckling göras. Det vore intressant om man kunde 
undersöka nästa förpackningsnivå, det vill säga sekundärförpackning vid ett fortsatt arbete. En annan intressant frågeställning för ett fortsatt 
arbete vore möjligheten att testa andra nya material. Ytterligare ett intressant perspektiv skulle vara att se vad kunden anser är viktigast för 
förpackningarna i butikerna. Kanske kan man göra en kundundersökning för att få detaljerad information om konsumenternas krav och 
önskningar på sina förpackningar.     

Detta examensarbete har gett mig bra insikt i hur denna bransch fungerar. En bransch som var helt främmande för mig när jag påbörjade detta 
arbete. Det har även gett mig större möjlighet att fundera över saker ur olika perspektiv, vara mer självkritisk och bli bättre och förstå vikten av 
att lägga upp en bra arbetsplanering. Jag hoppas att mitt arbete väcker intresset för packaging audit och förpackningsdesign och inspirerar andra 
till att jobba med detta. Personligen tycker jag att det har varit mycket intressant att få vara med och vara en del i denna oerhört lockande 
designprocess.         
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7. Bilagor 
  

7.1. Bilaga 1: Den evolutionära designlösningen i jämförelse med andra förpackningar på marknaden. 
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7.2. Bilaga 2: Ny förpackning med lättare öppning. 
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7.3. Bilaga 3: Den revolutionära förpackningen i olika färger. 
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7.4. Bilaga 4: Knäckebrödsförpackningen i verkligheten.    

 

 


