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Sammanfattning 

I detta examensarbete har en metod för strategisk förpackningsframtagning arbetats 

fram. Metoden presenteras genom ett digitalt flödesdiagram, men en kopia i 

pappersformat finns även bifogad som bilaga i rapporten. 

Arbetet har genomförts i samarbete med och på uppdrag av Profoto AB i Skarpnäck, 

Stockholm. Profoto är en världsledande tillverkare av studioblixtar för fotografer och all 

utveckling sker i dagsläget in-house på deras huvudkontor. Kundklientelet för företaget 

återfinns framförallt inom mode-, produkt-, porträtt- och nyhetsfotografering och 

produkterna som företaget erbjuder täcker med hjälp av hela system av tillbehör en stor 

bredd av behov hos de olika typerna av fotografer. 

Syftet med examensarbetet har varit att hjälpa företaget med en arbetsmetod för 

framtagningen av deras produktförpackningar. Den befintliga projektmodellen omfattar 

endast produkterna och ett önskemål finns att framöver kunna integrera 

förpackningsframtagningen i denna modell. Genom integrering av produktutveckling och 

förpackningsframtagning hoppas företaget kunna skapa en starkare och mer enhetlig 

bild av varumärket, samtidigt som man får en röd tråd för arbetet med förpackningarna. 

En stor del av examensarbetet har gått ut på att kartlägga de förutsättningar och behov 

som föreligger och genom tillämpning av ett flertal metoder, framförallt kända från 

teknisk produktframtagning, har ett systematiskt arbetssätt kunnat användas. Utöver 

kravidentifiering, QFD-analys och konkurrentjämförelse har bland annat de semantiska, 

semiotiska och taktila egenskaperna för Profoto’s produkter analyserats. De värden 

som företaget vill förmedla har också undersökts.  

Primär fokus har legat på att skapa ett verktyg för en strategi som underlättar 

beslutsfattandet i arbetet med förpackningarna. Genom att ta hänsyn till både 

varumärkes- och produktspecifika parametrar, i kombination med användningen av 

kunskaper inom material- och förpackningsteknik, har ett sådant verktyg tagits fram. 

Detta presenteras i form av ett aktivt digitalt flödesdiagram som ger användaren 

grundläggande riktlinjer i förpackningsarbetet.
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Abstract 

In this master thesis, a method for strategic packaging development has been formed. The 

method is presented through a digital flow chart, but a paper copy is also attached at the end of 

this report. 

Work has been carried out in cooperation with and on behalf of Profoto AB in Skarpnäck, 

Stockholm. Profoto is a world leading manufacturer of studio flashes for photographers and all 

product development takes currently place in-house at their headquarters. The company’s 

customers are predominantly found in fashion, product, portrait and news photography. The 

products offered cover, through an entire system of accessories, a wide range of needs for the 

different types of photographers.  

The aim of the thesis work has been to assist the company with a working method for the 

development of their product packaging. The current project model includes the company’s 

products only and there is a desire to integrate the packaging development into this model. 

Through the integration of product and packaging development, the company hopes to create a 

stronger and more unified image of the brand, while having consistent guidelines for the work on 

the packaging.  

A large part of the thesis work has been put into identifying the conditions and needs that exist 

and by applying a variety of methods, primarily known from technical product development, a 

systematic approach could be used. In addition to identifying the primary requirements, a QFD 

analysis and a competitor comparison were carried out. Semantic, semiotic and tactile properties 

of the products were also analyzed. The core values that the company wants to communicate has 

also been investigated.  

Primary focus has been put on creating a tool for a strategy that facilitates decision making 

during the development process of the packaging. By taking both brand and product specific 

parameters into account, while combining knowledge in materials and packaging technologies, 

such a tool could be developed. This tool is presented in the form of an active digital flow chart 

that gives the user basic guidelines for the packaging development process. 
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INTRODUKTION 
I detta första avsnitt presenteras rapportens utformning med planering och organisation av 

arbetet tillsammans med bakgrund och problem som ligger till grund för examensarbetet. 

Dessutom förklaras förutsättningar, syfte och inte minst hypotesen. 

Rapportens utformning 

Detta examensarbete är strukturerat enligt den rekommenderade standarden för vetenskapliga 

rapporter, IMRAD. [1] 

 

IMRAD är en förkortning som står för Introduction, Methods, Results And Discussion. Dessa 

ingående delar presenteras med fördel enligt föreslagen ordning och kan beskrivas på följande 

sätt: 

• Introduction – var och varför utfördes studien, vad var syftet och vilken 

frågeställning användes? 

• Materials & Methods – hur genomfördes studien, vilket material och vilka metoder 

användes? 

• Results – vad var resultatet av studien? 

• Discussion – vad innebär resultatet, hur kan det användas och hur kan det 

vidareutvecklas? Hur står sig resultatet mot frågeställningen och syftet? [2] 

 

Med tillägg av referensram för examensarbetet stämmer denna standard överens med de 

riktlinjer som finns för författande av slutrapport för examensarbete vid institutionen för 

Maskinkonstruktion på KTH. [3] 

 

Organisation 

Examensarbetets organisation bestod av 

Student:   

Fredrik Fischer    fischer.fredrik@gmail.com 

Examinator:  

Carl Michael Johannesson, Universitetslektor cmj@md.kth.se 

Handledare på KTH:   

Sören Östlund, Professor    soren@hallf.kth.se 

Handledare på Profoto:  

Mikael Ögren, Global Manager Supply Chain  mikael.ogren@profoto.com 

 

Examensarbetet har genomförts på civilingenjörsprogrammet för Design och 

Produktframtagning på KTH under inriktningen Industriell Design. Det praktiska arbetet har 

primärt utförts på Profoto’s kontor i Skarpnäck med en nära kontakt till företagets 

organisation. Handledarmöten har hållits regelbundet under projektets gång för avstämning 

och beslutsfattning. I vissa skeden har även företagets VD Anders Hedebark och företagets 

Teknikchef Bo Dalenius varit med i beslutsfattandet då strategiskt viktiga beslut krävts. 
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Planering och upplägg 

Bakgrund 

Profoto AB är ett företag som specialiserat sig på att tillverka blixtutrustning för fotografer. 

De erbjuder utrustning som drivs genom anslutning till det fasta elnätet för fotografering i 

studio, men även portabel batteridriven utrustning för användning i fält (även kallat on 

location). I figur 1 visas en produktkarta med huvudprodukterna i företagets sortiment. Utöver 

dessa finns det en mängd tillbehör och reservdelar som inte visas i bilden. 

 
Figur 1. Överblick av Profoto's huvudsakliga produkttyper. 

 

I dagsläget har företaget en väletablerad projekt- och utvecklingsmodell för sin 

produktutveckling, men produktförpackningen är inte integrerad som en del i denna 

utvecklingsmodell. 

 

Under tidigare produktutvecklingsprojekt har de flesta förpackningar tagits fram efter att 

produkten har varit klar för produktion. Bristen på tid och resurser inför leveransen av 

produkten har då ofta resulterat i snabba förpackningslösningar som tagits fram i samråd med 

en förpackningsproducent. Dessa lösningar har varit enkla och i viss mån tillräckligt 

funktionella för att transportera produkten från produktionsanläggning till lager och vidare ut 

till distributör eller slutkund. Dock har förpackningarna inte varit genomarbetade i syfte att 

bygga och stärka Profoto’s varumärke eller för att vara användarvänliga. 

Avsaknaden av en strategi har medfört problem som inte bara berört områden som 

funktionalitet, kvalitet och formspråk, utan även ansvar, mål och resurser för 

förpackningarnas utveckling. 
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Problembeskrivning 

I detta examensarbete har Profoto’s behov av en förpackningsstrategi undersökts.  

Hur kan Profoto höja kundens upplevelse och uppfattning om varumärket med hjälp av nya 

produktförpackningar och genom så kallad out-of-the-box-experience? Och hur bör en 

struktur för framtagandet av sådana förpackningar se ut? 

Förutsättning 

Profoto är ett litet till medelstort företag med avancerade produkter och en komplex 

försäljningsstruktur som täcker ungefär 50 globalt spridda marknader. Profoto’s produkter 

ställer olika krav på hantering och skydd och de riktar sig främst mot professionella 

yrkesfotografer. Varuomsättningen är relativt låg och fördelar sig på flera olika kundsegment. 

Varumärket är extremt starkt och som en av branschledarna är det extremt viktigt att bevara 

och stärka sin position och sitt varumärke.  

Hypotes 

Hypotesen definieras av följande tre frågor: 

1. Vad är viktigt i en förpackningsstrategi för ett företag som Profoto och hur avgör man 

det? 

2. Hur tar man fram vilka variabler som är styrande i en förpackningsstrategi? 

3. Kan man definiera ett verktyg för en förpackningsstrategi och hur kan det se ut?  

Syfte 

Kunder som idag köper en produkt från Profoto får med stor sannolikhet varan levererad i en 

wellpappförpackning som är vit med varumärkets logotyp tryckt på. Inuti förpackningen 

ligger sedan produkten skyddad med passbitar i wellpapp, alternativt kartong, eller bitar av 

skumplast, i vissa fall ligger produkten även lindad i papper eller plast, se figur 2. Dessa 

befintliga förpackningar fungerar rent funktionellt, dock utan att utnyttja möjligheten till att 

stärka varumärket och att eventuellt utnyttja förpackningsmaterial och volymer optimalt. 

 

 
Figur 2. Några av de befintliga förpackningslösningarna som finns hos Profoto. 

 

En viktig förutsättning för en lyckad förpackningsstrategi är att ha god kännedom om vilka 

marknadssegment och användare de olika produkterna vänder sig mot, förstå vad kunderna 

förväntar sig, samt att känna till produkternas hanteringskrav. Endast då kan 

produktförpackningar tas fram som uppfyller, eller till och med överträffar, kundernas 

förhoppningar och produkternas krav. 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett verktyg för en förpackningsstrategi, som är 

vägledande vid utveckling av förpackningar till produkter i Profoto’s sortiment.  
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Strategin skall definiera vad som krävs för att konsekvent ta fram enhetliga förpackningar 

som fungerar som ett redskap för att stärka Profoto’s varumärke.  

En bakgrundstudie har genomförts för att kartlägga Profoto’s framtagning och hantering av 

produktförpackningar i dagsläget, men även litteraturstudier inom bland annat ämnena 

förpackningsstrategi och förpackningsdesign har inkluderats i arbetet. Eventuella success 

stories, alltså varumärken med framgångsrika produktförpackningar, och konkurrenter har 

betraktats innan en förpackningsstrategi kunde arbetas fram.  

Under arbetets gång besöktes Skandinaviens största förpackningsmässa, Scanpack 2009, för 

undersökning av maskiner, utrustning, material och trender och för att etablera kontakt med 

producenter och distributörer av olika typer av förpackningslösningar. Dessa kontakter har 

utnyttjats för vidare diskussion, framförallt kring material- och produktionsalternativ, under 

examensarbetets gång. Mer om arbetets upplägg presenteras i kapitlet Metod. 

Avgränsningar 

I framtagningen av verktyget för en förpackningsstrategi har fokus lagts på förpackningens 

grundfunktioner att skydda, hålla samman och identifiera produkten. Huvudmålet har varit att 

få fram ett verktyg med förankring i företagets förutsättningar, men även att ta fram koncept 

och detaljidéer för att inspirera till kreativitet och till visualisering av möjliga 

konceptlösningar.  

Tidsplan  

Tidigt i projektet togs en tidsplan fram i samråd med handledare och examinator. Den 

ursprungliga tidsplanen omfattade huvudstadierna analys, produktframtagning, 

konceptförfining, logistik och inköp samt avslutning. Denna tidsplan reviderades under 

arbetets gång när mål och fokus för projektet växte fram och blev tydligare.  

Det visade sig efter analysstadiet att det fanns ett större intresse i en övergripande 

förpackningsstrategi som beskriver en röd tråd och ett arbetssätt för framtagningen av 

förpackningar, snarare än den praktiska framtagningen av slutliga funktionskoncept. Med 

denna omdirigering av fokus omarbetades tidsplanen så att koncepttillverkning och 

implementering nedprioriterades till fördel för analys och övergripande konceptgenerering, se 

bilaga 1.  

METOD 
Under detta avsnitt förklaras vilka typer av metoder som använts. Ingående för varje tillämpad 

metod beskrivs syfte och genomförande för att användaren ska få en klar bild av varför 

respektive metod valts. 

Metodbeskrivning 

Examensarbetet drar nytta av både kvalitativa och kvantitativa metoder. För 

bakgrundsanalysen genomfördes intervjuer med nyckelpersoner i och utanför organisationen 

som på något sätt påverkar eller påverkas av förpackningarna i dagsläget. Utifrån den 

information som dessa intervjuer resulterade i kunde önskemål och krav på förpackningarna 

kartläggas med bland annat mindmapping.  

Litteraturstudier, benchmarking och marknadstrender har använts för insamling av empirisk 

data som grund för att ta fram olika lösningskoncept. Vidare har olika 

produktutvecklingsmetoder tillämpats för att ge ett systematiskt arbetssätt i framförallt 

strategiframtagningen.  
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Intervjuer internt 

För insamling av information kring den befintliga situationen för förpackningarna på Profoto 

intervjuades arton personer inom företaget. Dessa personer har spridda relationer till 

förpackningarna och kunde bidra med en stor bredd av information på området. De 

avdelningar/grupper som personerna representerar innefattar marknadsavdelning, utveckling, 

försäljning, logistik, företagsledning, kvalitet, lager, service och ekonomi. 

Valet av personer gjordes med förutsättning att de på något sätt påverkas av eller arbetar med 

förpackningarna, direkt eller indirekt. Intervjuerna var öppna och personerna tilläts att fritt 

prata om deras relation och syn på förpackningarna. Syftet med att använda öppna intervjuer 

var att få respondenternas egna tankar och ord kring förpackningarna. Dessutom var 

önskemålet att hålla intervjuarens och respondenternas position på en jämbördig nivå för att 

underlätta fortsatt informationsutbyte och diskussionsmöjligheter under arbetets gång.  

Vid användning av öppna intervjuer ges möjligheten, även om det inte är en garanti för, att 

respondenterna blir medarbetare snarare än intervjuobjekt. [4] 

 

Samtliga intervjuade ombads dessutom att diskutera vilka för- och nackdelar och eventuella 

problem befintliga förpackningar kan förknippas med samt att nämna eventuella önskemål på 

förbättringar.  

Mindmapping 

Tidigt i projektet användes mindmapping för att kartlägga vilka områden som berör ämnet 

förpackningsstrategi och hur dessa områden hänger samman. Mindmapping är en 

anteckningsteknik som används för att visa vilka relationer och inlärda element som finns 

kring ett ämne och tekniken används med fördel för att presentera komplexa relationer av 

något slag. [5]  

 

Resultatet, i form av en grafisk presentation, skapade en grundläggande karta för 

examensarbetet och utifrån interna prioriteringar och önskemål kunde de områden identifieras 

som ansågs vara viktigast för strategin. 

Kravidentifiering 

Intervjuerna och mindmappingen resulterade i en lista med krav och önskemål gällande 

förpackningarna, framförallt ur företagets synvinkel, men även ur förmodade och uppskattade 

synvinklar i vidare led ut till slutkund. För att hitta ytterligare viktiga aspekter, men även för 

att verifiera tidigare kartläggning, gjordes en analys av vilka steg förpackningens livscykel 

består av och vilka krav som ställs i respektive steg. Denna steg-för-steg-analys gjordes med 

hjälp av en genomgång med logistikchefen på företaget tillsammans med litteraturstudier 

inom förpackningsproduktion och logistik.  

Tillsammans med utvecklingschefen och handledaren på företaget kontrollerades det 

sammanställda materialet av krav och önskemål för att göra prioriteringar inom vilka områden 

störst behov av förändring föreligger. Dessutom färdigställdes och verifierades viktningen av 

dessa behov för att avgränsa examensarbetets omfattning och för att kunna använda kraven 

för vidare analys med QFD/HOQ. 

QFD/HOQ 

Produktutvecklingsprojekt kan delas in i två kategorier, marknadsdrivna och teknologidrivna 

projekt. Merparten av produktutvecklingsprojekt är marknadsdrivna och faktorer som är 

drivande i dessa fall kan vara kundåsikter, reklamationer, lagstiftning eller andra faktorer från 

just marknaden. I denna typ av produktutvecklingsprojekt handlar det om att försöka förstå 
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vad marknaden har för framtida behov, krav och önskemål. Förpackningsframtagningen är i 

högsta grad marknadsdriven eftersom det handlar om att ta fram förbättringar och nya koncept 

på en befintlig lösning som är väletablerad. 

QFD, Quality Function Deployment, är en metodik som syftar till att sätta användarens behov 

och krav i centrum och därför är denna metodik väldigt lämpad för marknadsdrivna 

produktutvecklingsprojekt. Framförallt kan fördelar med QFD utnyttjas när det handlar om att 

kvantifiera otydliga och ”luddiga” krav från marknaden. Eftersom tekniskt hårt styrda 

utvecklingsprojekt har tydligare ramar för produkten är det enklare att i dessa projekt 

definiera funktioner, egenskaper och mål och därmed också möta marknadsförväntningar. 

Däremot måste företag som vill ha konkurrensfördelar även uppfylla de ”luddiga” kraven från 

marknaden. Behoven som sätts upp kan vara både uttalade och underförstådda och 

produktens, i det här fallet förpackningens, egenskaper avgör hur dessa behov tillgodoses. 

Genom att använda QFD kan man lyfta fram de krav och behov som är av störst vikt och 

genom vilka egenskaper de kan påverkas. [6] 

 

Styrkan i QFD-metodiken ligger i att man kan översätta marknadens krav och önskemål till 

mätbara konstruktions- och utformningsmål. Metodiken omfattar i grunden fyra steg, men 

beroende på projekt används endast några av dem. De fyra stegen är följande: 

1. Marknadsundersökning 

2. Konkurrentanalys 

3. Identifiering av egna utvecklingsinsatser 

4. Översättning av kundkrav till tekniska specifikationer 

 

Den matris som man använder i QFD för att strukturera informationen har formen av ett hus 

och refereras därför ibland till HOQ, House of Quality. [7] 

 

Det primära syftet med användningen av QFD/HOQ i detta examensarbete har varit att kunna 

verifiera viktiga krav och hur dessa är kopplade till de fysiska egenskaperna i 

förpackningarna. Detta för att kunna se vilka egenskaper som ger störst ”avkastning” vid 

påverkan eller förändring för att nå kundkraven.  

Under arbetets gång har alla fyra steg i metodiken berörts, dock med olika mycket betoning. 

Det första steget, marknadsundersökning, har ersatts av de interna intervjuerna och 

kartläggningen av behov och krav för att få in relevant information.  

En konkurrentanalys har gjorts, den har dock använts utanför QFD-analysen som ett 

observationsinstrument istället för att integreras. Anledningen till detta har varit att 

integreringen inte har ansetts tillräckligt viktig för att lägga tid på, eftersom denna typ av 

integrerad konkurrentanalys är både omfattande och resurskrävande.  

Eftersom företaget i dagsläget inte har integrerat förpackningsframtagningen i sin 

utvecklingsplan så finns det inte några dedikerade utvecklingsresurser för förpackningarna.  

På översättningen av kundkrav till tekniska specifikationer har mest arbete och tid lagts för att 

hitta rätt prioriteringsområden vid framtagning av förpackningslösningar och koncept.  

Konkurrentjämförelse 

För att se hur Profoto’s förpackningar står sig i jämförelse med andra aktörer på marknaden 

gjordes en konkurrentjämförelse. Studiebesök hos två olika återförsäljare av studioblixtar 

genomfördes, där butikschef och säljare intervjuades kring hur förpackningarna för dessa 

produkter brukar se ut och vad som skiljer de olika varumärkenas förpackningar åt. Dessutom 

dokumenterades de förpackningar som fanns i lager hos respektive återförsäljare för vidare 

analys. Dessa studiebesök kompletterades med informationssökning på internet och ett besök 

på Fotomässan i Älvsjö, där ett flertal konkurrenter fanns representerade på plats med 
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produkter och förpackningar. Även på mässan intervjuades relevanta personer, framförallt 

säljare, kring förpackningarnas funktionalitet och utseende. 

Konkurrentjämförelsen användes dels för att se hur väl andra aktörer utvecklat sina 

förpackningar, vilka trender som kan observeras och vilka lärdomar som kan dras av dem, 

men även för att se hur Profoto kan skilja sig från sina konkurrenter på ett positivt sätt.  

DFM/DFA/DFE 

Akronymerna DFM, DFA och DFE står för Design For Manufacturing, Design For Assembly 

och Design For Environment. Dessa begrepp beskriver analyser som används vid 

produktionsanpassning med avseende på just tillverkning, montering och miljöanpassning. 

Med hjälp av metodikerna kan utifrån årsvolymer, produkttyp, önskad flexibilitet och ett par 

andra parametrar bestämmas vilka tillverknings-, monterings- och miljöanpassningsmetoder 

som bör användas för bästa lönsamhet. [7] 

 

Syftet i detta examensarbete är inte att grundligt tillämpa dessa metodiker, eftersom det kräver 

ingående kunskaper om respektive produktions- och monteringssätt. Däremot har målet varit 

att hitta riktlinjer för vilka tillverknings-, monterings- och miljöanpassningsmetoder som är 

mest sannolika att vara gynnsamma för framtagning av lämpliga förpackningar.  

Undersökning av värdeord 

Profoto’s produkter har ett väldigt medvetet karaktäristiskt form- och färgspråk och detta 

används som verktyg för att förmedla produkternas ursprung, funktion och de värden som 

företaget vill förknippas med. Förpackningen kan i ett optimalt fall ses som en del av 

produkten. Den bör därmed förmedla samma värden som produkten för att kundens, och 

många andras, uppfattning om varumärket och produkterna skall vara konsekvent. Det finns 

inom företaget inga tydliga dokumenterade värdeord som används vid produktutveckling, 

formgivning eller grafisk profilering. Däremot finns det en väldefinierad designfilosofi som 

följer begreppet see-hear-feel. Denna filosofi ligger till grund för all produktutveckling med 

syfte att ta fram användarvänliga, effektiva och lättförståliga produkter. Även interna riktlinjer 

för marknader, kundsegment och krav hjälper till att vägleda företagets profilering och 

värden. 

För att kvantifiera dessa värden gjordes en enkät som distribuerades internt till de 18 personer 

som tidigare blivit intervjuade. I enkäten fick de tillfrågade välja 10 av 67 listade värdeord 

som de förknippar med Profoto och deras produkter. De listade värdeorden hade valts utifrån 

framförallt möjliga positiva eller neutrala värdeord som kan förknippas med tekniska 

produkter. Syftet med kvantifieringen var att se vilka ord som kan beskriva vad Profoto står 

för, men även för att se hur väl förankrad denna syn är. 

Semantik- och semiotikanalys 

Semantik 

Med semantik avses studien av tecken (från grekiskans sema, ”tecken”) och deras budskap 

och tolkning. Framförallt avses studien av språk och skrift och semantiken anses tillhöra 

lingvistiken. Men även filosofi, logik och naturvetenskapliga ämnen som matematik och 

datavetenskap inkluderas i definitionen. [8] 

 

I projektet har semantikanalys använts för att kartlägga vad förpackningarna i enlighet med 

produkterna bör beskriva, uttrycka, uppmana och identifiera. Profoto’s produkter har 

granskats för att hitta det budskap som företaget förmedlar. 
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Semiotik 

Definitionen för semiotik ligger väldigt nära den för semantiken, men skiljer sig från den 

genom att semiotiken även kan inkludera ett bredare område av tecken som exempelvis bilder 

och signaler. [9] 

 

Utöver skriftliga tecken kan produkter och förpackningar förmedla information genom hörsel, 

syn, känsla, lukt och smak. Detta har undersökts gällande de befintliga produkterna för att 

hitta en röd tråd som kan förmedlas även genom förpackningarna.  

Genom identifiering av semantiska och semiotiska budskap, i likhet med företagets värdeord, 

kan dessa tillämpas så att förpackningarna förmedlar önskat budskap. Till skillnad från 

värdeorden fokuserar semantiken och semiotiken på andra attribut som beskrivits ovan. 

Nyttan av att göra detta på rätt sätt ligger i att de positiva förväntningar som framförallt 

kunden har på produkten och varumärket kan verifieras eller till och med kan förstärkas 

genom förpackningen. Om arbetet gjorts dåligt föreligger risken istället att detta intryck 

försämras.  

Färgstudie 

Profoto’s produkter och befintliga förpackningar har analyserats utifrån de färger som 

används till dessa. Syftet är att verifiera de uttryck som förmedlas och att se om behov av 

förändring av färger eller färgkombinationer finns och om detta kan hjälpa till att förstärka 

uttrycken. 

Upplevelsen av färg bygger mycket på instinkt som ofta är universell och som kan överskrida 

kulturella, etniska och könsgränser. En undersökning har bland annat visat att 25 % av de 

tillfrågade tyckte att makt representeras av färgen röd, 17 % ansåg att svart symboliserar makt 

och 13 % ansåg att ljust blåviolett uppfyller det. Alltså valde 55 % av de tillfrågade i 

undersökningen en av dessa tre färger bland 100 färger som den starkaste associationen för 

makt. 

Andra associationer med färger kan vara specifika för en kultur eller en region och en färg 

kan således representera både positiva och negativa upplevelser. Dock kan en kombination 

eller en blandning av lämpliga mängder av olika färger neutralisera inneboende negativa 

kulturella konnotationer till vissa färger. Att använda strukturerade ytor i samband med färger 

kan också ändra upplevelsen av dem. En grov struktur kan skapa känslan av att en färg verkar 

mörkare, medan en slät yta kan lätta upp samma färg. [10] 

Imageboard/moodboard 

En imageboard eller moodboard kan beskrivas som en typ av affisch beståendes av bilder, text 

och/eller materialprover som tillsammans komponerar och skapar en vald stämning.  

Inom designprocesser kan detta verktyg användas för att utveckla idéer och förslag som ska 

kommunicera den specifika stämningen, både inom ett projekt eller en grupp, men även utåt, 

och det kan stå som en referensram för en mängd olika abstrakta ämnesområden.  

En imageboard kan skapas både fysiskt och digitalt och fyller i båda utförandena samma 

syfte. Dock drar den fysiska imageboarden fördelar av att kunna skapa starkare eller mer 

riktade intryck med hjälp av exempelvis ytstrukturer och material, medan de digitala 

varianterna är betydligt snabbare i framtagningen. [11] 

En imageboard för Profoto togs fram genom utvärdering av de resultat som ovan nämnda 

metoder gav för att skapa en visuell känsla av det uttryck företaget vill förmedla. 
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Taktilitet 

Taktilitet beskriver överföringen av information genom beröring. Ett exempel är blindskrift, 

där informationen överförs genom fingertopparna. Olika egenskaper som kan förmedlas 

genom beröring är exempelvis temperatur, hårdhet, ytstruktur eller form. [12] 

Profoto’s produkter har analyserats utifrån deras taktila egenskaper. För att förpackningarna 

ska kunna förmedla de uttryck som produkterna ger kan de kartlagda egenskaperna utnyttjas. 

Visuell konceptgenerering 

Efter insamling och bearbetning av allt material kunde konceptgenereringen påbörjas. Syftet 

med denna fas är att på ett strukturerat sätt generera koncept som möter de verifierade kraven 

och önskemålen och samtidigt tillämpa teorier inom till exempel kommunikation, design och 

branding (varumärkesbyggande) för att på bästa sätt nå önskade mål. 

I enlighet med ursprungsplanen skulle övergripande koncept tas fram som sedan skulle 

förfinas och förbättras efter bedömning och urval. Efter revidering av tidsplan och av 

omdirigering av fokus för arbetet (från praktiska koncept till övergripande strategi) 

förändrades konceptgenereringens syfte. De idéer som visuellt arbetades fram användes 

istället som kreativ ventilering och ytterligare konceptuella förslag togs fram i textform.  

 

I de tidiga övergripande koncepten som skissades varierades material, former och funktioner 

och hänsyn till kostnader och produktionsmöjligheter negligerades för att inte hämma 

kreativiteten. Detaljkoncept genererades grundade på egna idéer och influenser från andra 

typer av lösningar. 

Segmentindelning produkter/marknad 

Eftersom Profoto’s utbud av produkter är väldigt omfattande med hela system beståendes av 

olika produkter, tillbehör och reservdelar gjordes en genomgång av vilka produkttyper som 

finns i sortimentet. Olika produkter har olika fysiska förutsättningar både i form och 

dimension och variationen i känslighet mot exempelvis stötar kan därför vara stor. Andra 

parametrar som skiljer produkterna åt är marknadssegment, alltså vilken typ av fotograf de 

primärt vänder sig mot, försäljningssätt och försäljningsvolymer. 

Anledningen till segmentindelning är att olika behov finns för olika typer av produkter och 

detta är något som är önskvärt att ta hänsyn till i en förpackningsstrategi. För kartläggning och 

analys av marknader och distributionskanaler har intern kunskap på Profoto utnyttjats, både 

verbalt genom möten med företagets Global Manager Supply Chain och olika Area Sales 

Managers och genom dokumenterad information. 

Litteratur- och omvärldsstudie 

För att få en bred kunskapsbas på områden som berör förpackningar och förpackningsstrategi 

genomfördes en litteraturstudie med fokus på flera olika ämnen. Litteratursökningen gjordes 

med sökord på både svenska och engelska och de områden som lästes in var bland annat 

förpackningsdesign, förpackningsstrategi, materiallära, logistik, marknadsföring och 

kommunikation, förpackningsproduktion, varumärkesstrategi, miljö och designpåverkan. 

Utöver dessa områden har även litteratur inom designmetodik och produktutveckling använts 

som referensverk vid användning av olika metoder. 

Mässan Scanpack 2009 

Scanpack 2009 är Skandinaviens största förpackningsmässa med ca 700 utställare från 

förpackningsindustrin. Syftet med besöket på mässan var att skapa sig en helhetsbild av 
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leverantörer, material och tillverkningstekniker som kan vara intressanta för projektets 

räkning. Förväntningarna på mässan var att få: 

1. fördjupa sig i och diskutera olika tillverkningstekniker genom direktkontakt med 

fackmän 

2. se alternativa material och deras tillämpningar i jämförelse med de mer traditionella 

materialen som wellpapp och kartong 

3. knyta kontakter med potentiella leverantörer av förpackningslösningar  

Distributörsenkät 

Intervjuer, kravidentifiering och QFD-analys skapade tillsammans de mål och prioriteringar 

som behövdes för att styra examensarbetet åt rätt håll. Det material som genererats genom 

dessa steg hjälpte till att framförallt identifiera de behov som existerar internt, men även de 

uppskattade externa behoven hos kunder och leverantörer. För att få in bättre information 

kring de externa kraven, alltså gentemot kunderna, gjordes en ändamålsenlig enkät som 

skickades ut till distributörer i 23 länder, varav 5 av dessa är dotterbolag till Profoto. Enkäten 

var utformad så att den skulle vara så enkel och så lite tidskrävande som möjligt för att få ett 

så stort deltagande som möjligt från distributörerna. De frågor som skulle besvaras var 

indelade i tre olika delar. Den första delen bestod av 2 kryssfrågor samt 12 påståenden som 

skulle graderas gällande förpackningarna till Profoto’s generatorer. Del två i enkäten var 

identisk med den första delen med undantag för att frågorna och påståendena denna gång 

gällde för förpackningarna till Profoto’s lamphuvuden. De påståenden som listades var 

framtagna utifrån ovan nämnda förarbete och fokus var inriktat på förpackningarnas 

funktionalitet och kommunikation. I den sista delen fick de tillfrågade besvara 4 generella 

kryssfrågor kring Profoto’s produkter och förpackningar och 2 avslutande fritextfrågor gavs, 

där möjligheten fanns att beskriva sin personliga uppfattning och erfarenhet på ämnet. 

De personer som valts ut för enkäten hade rekommenderats av områdessäljchef för respektive 

land och 15 av de 23 tillfrågade besvarade enkäten. Syftet med att tillfråga distributörer 

istället för kunder var för att få in relevant information kring hur förpackningen kan hjälpa 

dem att i slutändan marknadsföra och sälja produkterna på ett bättre och enklare sätt.  

Inspiration 

För att hitta inspiration till möjliga detaljlösningar, förpackningsmaterial, koncept, 

kommunikation och mycket annat användes bland annat designforum, förpackningsbloggar 

och digitala bildwebbtjänster, se figur 3 på nästa sida. 
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Figur 3. Ett urval av de hemsidor som användes som inspirationskällor. 
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som erhållits genom de olika metoderna som använts. 

Rubriker indikerade med en stjärna (*) markerar att resultatet beskrivs i sin helhet, dock utan 

ingående resultatpresentation. Detta har gjorts på grund av att resultatet för företaget kan vara 

strategiskt avgörande ur konkurrenshänsyn. I utformningen och sammanställningen av 

verktyget har dock de ingående resultaten använts i sin helhet. 

Intervjuer internt*  
De arton personer som intervjuades bidrog alla med värdefull information kring de befintliga 

förpackningarna och möjliga förändringar och förbättringar. Av naturliga skäl har personer 

med olika roller inom företaget olika syn på ämnet. För säljarna har exempelvis de attribut 

som är förknippade med kommunikation och marknadsföring högre prioritet än de praktiska 

egenskaperna i märkning och packning som logistikpersonal värdesätter högst. Trots detta 

visade det sig att de flesta, oavsett relation till förpackningar och roll på företaget, hade en 

enad syn på övergripande behov för förpackningarna.  

Sammanfattningsvis kunde denna syn uttryckas med tre distinkta ledord för det fortsatta 

arbetet med strategin, men även annan information från intervjuerna har utvärderats och 

använts om informationen varit återkommande. För en kort sammanställning, se bilaga 2. 

Mindmapping 

Den grafiska presentationen och kartläggningen av ämnet hjälpte till att strukturera upp 

viktiga delar och att se hur de relaterar till varandra. För ett företag som Profoto med låga 

årsvolymer och många kundsegment är upplevelsen av förpackningen i alla led viktigare än 

vissa andra aspekter. En genomgående röd tråd för funktionalitet, användarvänlighet och 

kommunikation i förpackningen är förutsättningar som anses extra viktiga för en lyckad 

strategi, framförallt då integreringen av förpackningsframtagningen med produktutvecklingen 

är ett mål som är högt prioriterat. Den kompletta mindmapen presenteras i bilaga 3. 

 
Figur 4. En del ur den framtagna mindmappen. 
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Kravidentifiering 

Förpackningskrav 
Förpackningarnas väg från tillverkning till slutkonsument har kartlagts och tio olika led har 

kunnat identifieras, se bilaga 4. I varje led finns det olika övergripande krav och önskemål 

som varit grundläggande för vidare utvärdering med QFD och HOQ. Kartläggningen 

resulterade i följande uppdelning: 

1. Tillverkning – här är kunskap och erfarenhet från tillverkaren grundläggande krav och 

önskemålen omfattar billiga material och verktyg för att hålla kostnader i 

tillverkningen nere.  

2. Transport till produktionsanläggning – de tomma förpackningarna är önskvärda att ta 

lite plats vid transport, hålla låg vikt och att optimera utnyttjandet av transportpallar. 

3. Montering – enkel, intuitiv och snabb hopsättning är önskemål för att undvika fel och 

ineffektivitet, vilket i sin tur innebär onödiga kostnader, i detta led. 

4. Packning – viktigaste aspekten vid packning är enkelhet. Det gäller framförallt för 

öppning, packning, förslutning och märkning av förpackningen. 

5. Transport till lager – efter packning av produkterna ställs det höga krav på 

funktionaliteten i förpackningen. Skydd mot stötar, vibrationer och eventuellt väder är 

huvudkraven, men även enkelhet att stapla, maximera lastpallsutnyttjande och ta lite 

plats är viktigt. 

6. Sortering och lagring – både lagrings- och hanteringsmässigt är det önskvärt med 

förpackningar som tar lite plats, är enkla att sortera, verifiera antal och hålla rena. 

Dessutom är ett önskemål att veta volymer och vikter för logistikplaneringssyfte. 

7. Komplettering och plockning – som vid packning är enkelheten för öppning, 

eventuell urpackning och komplettering samt återförslutning viktigast. Utöver detta är 

enkel identifiering av förpackningens innehåll ett grundläggande krav.  

8. Transport till distributör/ÅF/kund – de krav som ställs vid transport till lager ställs 

även vid transport från lager vidare för distribution, men i detta led är det även 

önskvärt att det är enkelt att blanda produkter på transportpall. 

9. Eventuell lagring och exponering i butik – mycket beroende på hur produkten 

förvaras hos återförsäljare eller distributör kan önskemålen variera om huruvida 

förpackningen ska skapa intresse för varumärket och produkten och påvisa 

produktfördelar. Grundläggande krav är dock att förpackningen informerar både 

säljare och kund om innehållet. 

10. Kundmötet – ett av de viktigaste kraven från företagets sida är att förpackningen i 

mötet med kunden skapar en positiv upplevelse och förmedlar varumärkets värden. 

Samtidigt kan det finnas önskemål om information kring innehåll, uppackning och 

återvinning, men även om marknadsföring av övrigt sortiment. 

QFD/HOQ* 

Resultatet från utvärderingen med QFD/HOQ, som presenteras i bilaga 5, tydliggjorde att det 

finns sex förpackningsegenskaper som är extra viktiga att arbeta med för att nå de uppsatta 

målen. Efter noggrannare genomgång av kundkrav och produktegenskaper och relationen 

mellan dessa i QFD/HOQ visade det sig att ett flertal kundkrav endast hade ett måttligt eller 

ett starkt samband med någon produktegenskap. I omvänd relation hade även ett par 

produktegenskaper maximalt ett starkt samband med ett kundkrav. Möjliga förklaringar till 

detta är att dessa kundkrav och produktegenskaper är mindre viktiga, men även att de kanske 

är underprioriterade.  

Ytterligare utvärdering för respektive kundkrav och produktegenskap görs för att avgöra 

statusen för dessa. En avgörande faktor i sammanhanget kan vara att produkterna som dessa 
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förpackningar analyseras för vanligtvis inte säljs genom marknadsförande förpackningar i 

konkurrens med andra produkter och varumärken på butikshyllor. Många av de kundkrav som 

listas ovan har en koppling till någon form av marknadsföring och får därför låg viktning, 

vilket står i relation till att detta är mindre viktiga krav för den valda produktkategorin.  

Konkurrentjämförelse 

Elinchrom 
Produktförpackningarna som Elinchrom använder finns som olika koncept beroende på vilken 

produkt som avses. Vissa produkter, ofta packade i kit, har wellpappförpackningar som är 

visuellt anpassade att förmedla mycket information. Detta sker framförallt genom bilder och 

illustrationer, men även en del text. Alltifrån förpackningsinnehåll till produktnummer finns 

att hitta på förpackningarna.  

Andra förpackningar är helt vita eller bruna beroende på wellpappkvalitet och har endast 

enfärgstryck med den mest nödvändiga informationen för identifiering av varumärke och 

produktmodell. Detta kan ses t.ex. på deras förpackningar för softboxar och andra tillbehör, se 

delar i figur5. Dock har även vissa produkter i tillbehörskategorin mer visuella förpackningar. 

Som exempel har de mindre reflektorerna mer genomarbetade förpackningar med 

fyrfärgstryck och bilder. 

Enligt en återförsäljare av Elinchrom har man sett en konkret förändring i Elinchrom’s 

produktförpackningars utseende det senaste året och han tycker att de i viss mån har blivit mer 

informativa och mer designade. En intressant förpackning som används av Elinchrom är en 

vadderad plastväska som levereras till ett kit som de marknadsför. Förpackningen har i detta 

fall en roll som permanentförvaring och transportväska för användaren och är tänkt att ha en 

betydligt längre livslängd än wellpappförpackningarna som får ses som 

engångsförpackningar. Denna typ av förpackning har inte setts hos någon av de andra 

konkurrenterna. Andra varumärken säljer kit i väskor, dock ofta en i en mjuk vadderad 

tygväska som i sin tur är förpackad i en wellpapplåda. 
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Figur 5. Några av Elinchrom’s produktförpackningar. 

Bron 
Designade wellpappförpackningar med fyrfärgstryck är även något som Bron använder för 

sina produkter. En av deras återförsäljare i Sverige menar att det finns en klar inställning från 

företagets sida om att ”förpackningen måste se snyggt ut” och att det är ett viktigt 

brandinginstrument.  

Hensel 

En typ av förpackning som kunnat observeras hos den tyska producenten Hensel, både 

applicerad på deras aggregat och deras lamphuvuden, är en lösning med produktnamnet 

Korrvu. Denna lösning består av en wellpapplåda och två starka polyuretanmembran som är 

uppspända på kraftiga wellpappramar. Produkten placeras mellan membranen och ”svävar” 

fritt i mitten av förpackningen och skyddas så mot stötar, se figur 6.  
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Figur 6. Transport- och produktförpackningar från Hensel. 

Andra konkurrenter 

Många av de företag som tillverkar och säljer produkter inom kategorin studioblixtar och 

blixtgeneratorer, men som ligger i lägre prisklasser jämfört med Profoto, har oftast mer 

visuella förpackningar med fyrfärgstryck. Genomgående tillverkas dessa i wellpapp och 

kvalitén på dessa förpackningar varierar stort mellan varumärken, se figur 7. Generellt kan 

man även se att användningen av olika dämpningsmaterial invändigt varierar kraftigt bland 

varumärkena, där användning av wellpapp, polystyren och polyeten är mest förekommande. 



  19 

 
Figur 7. Blandade förpackningar från olika konkurrenter. 
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DFM/DFA/DFE 

DFM 
Standarder och rekommendationer från tillverkare kommer att följas för 

produktionsanpassning, speciellt då det gällande förpackningar i kartong eller wellpapp finns 

etablerade rutiner för t.ex. verktygsframtagning. För ett företag som Profoto finns det inget 

värde i att försöka ersätta producentens roll i produktionsanpassningen, det är snarare av 

värde att veta vilka riktlinjer som finns för att känna till möjligheter och begränsningar. 

DFA 
Bedömning av monteringsmetod utgående från årsvolym av förpackningar (20’000-30’000) 

ger att manuell montering är den mest ekonomiska lösningen. Frågor som kan vara av vikt att 

utvärdera under den interna framtagningsprocessen, och även i samarbete med 

förpackningsproducenten, är: 

• Kan detaljer elimineras eller kombineras med andra detaljer för att förenkla montering 

eller användning? 

• Måste någon detalj vara rörlig relativt andra delar? 

• Krävs separata detaljer med hänsyn till material eller för möjlighet att montera andra 

delar? 

DFE 
Årsvolymen av förpackningar som Profoto hanterar är relativt liten och en genomgående 

DFE-plan inkluderande exempelvis LCA (Life Cycle Assessment) eller EEA (Environmental 

Effect Analysis) kräver resurser som för denna typ av organisation inte bedöms lönsam.  

Den relativa enkelheten i konstruktionen av förpackningarna, som är önskvärd att bevara, 

tillåter att en enklare miljöpåverkansanalys ändå ger ett gott resultat. 

I framtagandet av förpackningarna kommer hänsyn att tas till följande önskemål: 

• Användning av förnyelsebara/miljövänliga material 

• Lokal sourcing 

• Användning av energieffektiva produktionsprocesser 

• Konstruktion som underlättar demontering och materialseparation 

• Konstruktion som stödjer uppgradering, eventuell återanvändning av ingående delar 

samt materialåtervinning [7] 

Undersökning av värdeord* 

De personerna, som fick uttrycka vilka värdeord de förknippar med Profoto och deras 

produkter, valde väldigt enhetligt. De tre ord som representerar deras samlade åsikt valdes 

vardera av minst 83 % av dem som röstade. 

Fördelningen av alla svar följer nästintill den empiriska paretoprincipen, även känd som 

80/20-regeln, med 70 % av det totala antalet röster fördelade på 20 % av värdeorden. Bland 

dessa återfinns flera värdeord som går hand i hand med de åsikter som uttrycktes under 

intervjuerna. De föreslagna värdeorden listas i bilaga 6.  

Semantik- och semiotikanalys 

Semantik 
”Producenten bör enligt Monö säkerställa att produktens semantiska budskap, på ett ärligt, 

entydigt och tydligt sätt: 
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• Beskriver produktens ändamål, hantering och verkningssätt 

• Uttrycker produktens egenskaper 

• Uppmanar till hur produkten ska användas och hanteras 

• Identifiera produktens ursprung” [7] 

 

En identifiering av Monös lista för semantiska budskap på Profoto’s produkter kan ge att:  

Produkterna beskriver ändamål, hantering och verkningssätt genom den traditionella 

formgivningen som har ett väldigt industriellt språk, se detaljerna i figur 8. Det är genom 

dimensionering och utformning lätt att se att produkterna inte är konsumentprodukter, utan 

främst är verktyg för professionella yrkesmän. Orientering av ytor, handtag, reglage och 

liknande ger klara indikationer på hur produkterna ska hanteras och påvisar även 

finjusteringsmöjligheterna som indikerar precision.  

 

 
Figur 8. Detaljbilder på produkter ur Profoto's sortiment 

 

Generatorerna ger en tydlig indikation på att andra delar ska kopplas in genom de olika uttag 

som finns på panelen som är väl riktad och synlig mot användaren. Reglagen är kraftiga och 

enkelt utformade för att visa robustheten och regleringsmöjligheterna. Lamphuvudena har 

distinkt riktad utformning och handtag och koppling anspelar på möjligheten att rikta enheten 

och placera den på stativ. Den långa sladden för anslutning till generator berättar för 

användaren att lamphuvudet kan flyttas flexibelt med en stor räckvidd. De tillbehör som kan 

användas till respektive produkt har väl synliga kopplingar som gör det omöjligt att 

kombinera ett tillbehör med fel produkt.  
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Figur 9. Produktbilder på Profotoprodukter. 
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Produkternas egenskaper uttrycks generellt genom de enkla formerna. De kraftgenererande 

aggregaten är exempelvis kompakta i sin utformning för att uttrycka styrka och kvalitet, men 

för att även skapa känslan av flexibilitet och dynamik är de designade i ett upprätt format som 

inte låser utseendet till en statisk symbol. Den breddade basen ger känslan av att det är stabila 

generatorer och företagets genomgående användning av svart färg på produkterna bekräftar 

styrkan och stabiliteten.  

Produkterna uppmanar till användning genom kopplingar och geometriska låsningar som 

hjälper till att visa hur olika delar fungerar tillsammans. Vitala delar är väl synliga och endast 

de faktorer som ska kunna påverkas är tillgängliga för användaren. Reglage är väl synliga, 

enkla och intuitiva att hantera, vilket också uppmanar till användning. Generatorernas 

stationära placering kan tydas genom kompaktheten i designen. 

Produkterna identifierar sitt ursprung framförallt genom sin färg och Profotos logotyp, se 

figur 9, men även genom de enkla geometriska formerna och typsnittet på texterna. Den 

övergripande avskalade enkelheten i design och utformning är slående vid jämförelse med 

konkurrentprodukter. 

Semiotik 
“The dominance of the visual sense in our lives is also reflected in our assessment of 

industrial design. The creation of gestalts of ergonomic and technical functions is usually and 

wrongly perceived exclusively a visual matter.” 

… 

“In the same way, a product of compact design, which expresses high quality, will be treated 

with suspicion if it makes an indeterminate clattering sound when it is used. Audio signs must 

correspond to visual signs.” [13] 

 

Enligt Monö handlar semiotiken om att man, i det här fallet inom industriell design, måste ta 

hänsyn till hur en produkt uppfattas genom hörsel, syn, känsla, lukt och smak. Alla dessa 

faktorer är avgörande för vad kunden skapar för känsla för produkten. Beroende på typ av 

produkt kanske endast några av dessa områden är aktuella. När det gäller förpackningar kan 

det tyckas vara syn, känsla och möjligtvis hörsel som dominerar intrycken, men indirekt 

påverkas användaren säkert av lukten, eller snarare avsaknaden av lukt, för förpackningen. 

Profotos designpolicy ”See - Hear - Feel” är ett tydligt tecken på att semiotiken är något som 

är en viktig del i produktutvecklingen. Alla produkter i sortimentet ska tillverkas med dessa 

tre ord i åtanke för att skapa rätt helhetsupplevelse för användaren, inte bara genom 

användargränssnittet utan även i den övergripande designen. 

Målet att göra förpackningarna till en del av produktutvecklingen ställer självklart kravet att 

förpackningarna utformas och tas fram enligt samma policy. Risken är annars att varumärkets 

och produkternas helhetsintryck rubbas av förpackningens utformning och detta är inte 

speciellt önskvärt, eftersom Profoto arbetar hårt för att särskilja sitt varumärke och sina 

produkter från konkurrenter. 
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Färgstudie 

Profoto’s varumärkesfärger är svart och vit. Dessa används övergripande genom att 

produkterna i regel har en svart botten/bakgrund med texter och symboler i vit färg.  

Svart 

Svart är en utmärkt färg för tekniska produkter och kan attrahera en sofistikerad high-end-

marknad eller eventuellt ungdomar som förknippar färgen med mysterium. Svart som 

bakgrundsfärg kan förbättra perspektiv och djup och i samband med konst och fotografi 

används den för att framhäva andra färger. Några av de känslor och uttryck som färgen svart 

kan förmedla är: 

skydd, formalitet, elegans, klass, rikedom, makt, mystik, anonymitet, stil, hög kvalitet, 

självkänsla, värdighet, finess, styrka, prestige och tillförlitlighet. 

Kulturellt kan innebörden av svart förknippas med otur, död, olycka och ondska, men även 

med stabilitet, makt, rofylldhet och framgång. [10] 

Vit 

Även vit är en väldigt användbar bakgrundsfärg eftersom den lyfter fram andra färger. Vit 

färg uppfattas av ögat som lysande och kan symbolisera renlighet och säkerhet i vissa 

sammanhang och i samband med high-tech-produkter kan enkelhet betonas. Några andra 

uttryck som kan uppnås med vit färg är: 

andlighet, vördnad, ödmjukhet, precision, ungdom, klarhet, fulländning, godhet, säkerhet, 

positivitet, framgångsrika innovationer och samhörighet. 

Den kulturella tolkningen kan variera från död och sorg till fred och förtroende. [10] 

Imageboard/moodboard 

Med den imageboard som skapades, se bilaga 7, var tanken att en känsla av produkterna och 

varumärket skulle försöka skapas. Vägledande var dels resultatet från 

värdeordsundersökningen, där funktionell, användarvänlig och robust var de starkaste 

egenskaperna. Dessutom togs andra intryck, både subjektiva och objektiva, hänsyn till. 

Produktutformning, marknadsföring, tekniker och underförstådda budskap genererade 

tillsammans ledord som high-end, avancerat, prestanda, privilegierat och kvalitet. Resultatet 

kan fungera som ett visuellt stöd vid produkt- och förpackningsframtagning och ser ut som i 

figur 10. 

 

 
Figur 10. Imageboard/moodboard för Profoto 
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Taktilitet 

Olika produkter i företagets sortiment har undersökts gällande material- och ytstrukturer. 

Främst har kontaktytor, reglage, handtag, vred och knappar betraktats, eftersom det är dessa 

som användaren primärt kommer i kontakt med och därmed skapar det taktila intrycket. En 

lista med taktila uttryck användes för att ha en vägledning i val av ord för de taktila 

egenskaperna som upplevdes. Genomgående egenskaper som dykt upp vid denna analys är: 

• torr 

• slät 

• tjock 

• jämn 

• stel 

• styv 

 

Beroende på vilka ingående material som använts kan intrycken variera och följande har då 

observerats: 

• tung 

• varm 

• grov 

• skrovlig 

• mjuk 

• hård 

 

Det genomgående intrycket stämmer väl överens med de visuella förväntningarna på 

upplevelserna och det samlade intrycket är att produkterna tillsammans med form, material 

och färger väldigt väl stämmer överens med ett av de starkaste värdeorden. I kartan i figur 11 

framgår det att många av de uttryck som Profoto’s produkter stämmer in på är grupperade till 

höger i bilden, vilket kan ses som ett samlat eller enhetligt uttryck. Uttrycken är fördelade 

med en inbördes ordning så att två motstående uttryck ska motsvara varandras motsatser, men 

även med inbördes avstånd till närliggande uttryck utifrån deras relation. Kartan är alltså en 

visuell framställning med syfte att visa hur de olika uttrycken relaterar till varandra. [14] 

 
Figur 11. Taktila egenskaper för produkterna. [a] 
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Visuell konceptgenerering 

Visuellt togs ett par idéer fram som presenterar möjliga riktningar för detaljlösningar. De 

ledord som valdes för de visuella koncepten är baserade på resultatet från intervjuerna och 

undersökningen av värdeord. Skisserna för dessa koncept presenteras i bilaga 9 i slutet av 

rapporten. 

Segmentindelning produkter/marknad* 

Av strategiska skäl presenteras inte ingående marknads- och kundsegment för Profoto i denna 

rapport. Affärsplanen för företaget har dock kunnat studeras och i olika avseenden har hänsyn 

tagits till marknadernas och kundernas olika förutsättningar. En fysisk segmentindelning av 

produkterna kunde genomföras och resultatet används primärt som riktlinje för 

dimensioneringsbehoven av förpackningarna. Produkter som kan placeras inom 

produktklasserna generatorer, lamphuvuden eller kompaktaggregat innehåller i regel teknik 

eller hårdvara som både är komplex och känslig och ställer därmed högre krav på 

förpackningen än andra produkter. Dessa produkter har relativt hög egenvikt och 

belastningarna under transport blir därmed högre än för många andra produkter som 

reflektorer, softboxar och andra ljussättningstillbehör. 

Utan att gå in på enskilda produkter kan en enkel uppdelning utifrån produkternas 

geometriska utformning göras, där generatorerna karaktäriseras av dess rektangulära box-

form medan lamphuvuden och kompaktaggregat har en avlång cylindrisk form. Detta är 

egenskaper som kan utnyttjas vid framtagning av nya förpackningar. 

Litteratur- och omvärldsstudie 

Olika typer/kategorier av förpackningar 
Förpackningar kan utifrån behov delas in i flera grundläggande typer av förpackningar. Några 

av dessa olika typer är t.ex. transport-, industri-, primär- och konsumentförpackningar. 

Optimalt är att kunna kombinera flera typer av förpackning inom en och samma enhet, dels 

för att minska användandet av material och naturresurser, men kanske framförallt av 

ekonomiska skäl. [15] 

 

Rent geometriskt har förpackningarna standardiserats i en hierarki i tre nivåer bestående av 

primär-, sekundär- och tertiärförpackning, se figur 12. 

 
Figur 12. Indelning av förpackningar i tre huvudkategorier. [b] 

 

Det ska här klargöras att detta examensarbete först och främst inriktar sig på 

primärförpackningen. För Profoto’s produkter är det önskvärt att ha en produktförpackning 

som fungerar genom hela kedjan från produktion via distributör och återförsäljare fram till 

slutkonsument och eventuellt vidare till återvinning. En möjlighet för att underlätta denna 

optimering är att analysera vilka led som är viktiga gällande förpackningens utformning och 

ställa upp de krav och önskemål som finns i respektive led. Denna kravlista tillsammans med 
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produktegenskaper, produkttyp, marknadskrav och ett antal andra avgörande faktorer får 

sedan ligga till grund för framtagningen av lämplig förpackning. [15] 

Design ur olika perspektiv 
Inom ämnet design finns det en bred definition av begreppet och det kan ofta upplevas 

svårbegripligt eller mångfasetterat. Olika perspektiv på design kan förtydliga innebörden av 

ämnet och de olika perspektiven kan värderas väldigt olika beroende på situation. I detta 

arbete om förpackningsstrategi har framförallt tre olika perspektiv uppfattats som viktiga, 

nämligen användar-, företags- och industriperspektivet, se bilaga 10 för grafisk framställning. 

Definitionen är i detta fall applicerad på förpackningar och i de fall som begreppet produkt 

används avses även här förpackningen.  

Användarperspektivet 

Ergonomi, säkerhet, komfort: 

Förpackningen bör alltid upplevas som komfortabel i sitt användande. 

Trivsel, välbefinnande, nöje:  

”Att utveckla produkten så att användningen av den blir ett nöje är något som vi bör ta på 

allvar!” 

Kommunikation och status: 

Hänsyn till variation i kultur på den globala marknaden måste beaktas och semantiska och 

semiotiska egenskaper hos förpackningen bör anpassas därefter. 

Företagsperspektivet 

Design som konkurrensmedel: 

”Man utgår från att den första kontakten den tänkta kunden får av produkten sker med hjälp 

av synsinnet.” – Av detta följer två olika designmål, nämligen med ändamål att förpackningen 

visas och att förpackningen används. 

Förpackningen visas: förpackningen ska upplevas som estetiskt attraktiv och designen ska 

förklara funktioner och egenskaper 

Förpackningen används: ändamålsenlig framställning och bekräfta att den fungerar som den 

förväntas fungera 

Framgångskedjan: 

1. Förpackningen ska upptäckas – unik särpräglad formgivning 

2. Spekulanten ska förstå förpackningen – kommunicera egenskaper med form, färg och 

tecken 

3. Förpackningen ska uppfattas som prisvärd – image, image, image!! 

4. Kunden ska trivas med förpackningen – formgivningens löften ska överträffas (en 

smula…) 

 

Dessa steg förutsätter uppfyllandet av den föregående för en framgångsrik implementering. 

Förståelse av förpackningen: 

Förpackningens semantik bör förmedlas genom att: 

• Beskriva förpackningens ändamål, hantering och verkningssätt 

• Uttrycka förpackningens egenskaper 
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• Uppmana till hur förpackningen ska användas och hanteras 

• Identifiera förpackningens ursprung 

Industriperspektivet 

”Dagens konsumenter och användare har höga krav på att varor och tjänster är prisvärda, 

att de fungerar väl och upplevs som meningsfulla och attraktiva. Morgondagens konsumenter 

ställer minst samma krav och att leverantörerna därutöver ska ha tillräcklig estetisk, etisk och 

moralisk kvalitet. Framtidens köpare – privata, företag, offentliga – kommer att välja den 

leverantör som vinner i omtanke och sympati.” 

 

LO och LO-förbunden beskriver att Sverige som industrination har kunnat konkurrera genom 

kvalitet, leveranspålitlighet och god och funktionell formgivning. Detta är talande för hur 

utvecklingen bör se ut och vilken strävan som bör finnas i det fortsatta arbetet. [7] 

Värdeskapande 
I boken Värdeskapandets dynamik använder författaren följande ord för att beskriva mötet 

mellan kunden och produkten: ”Produktens värde påverkas av hur den möter sina köpare.”  

Det intressanta med denna enkla mening är att det finns ett djup i den som vid första anblick 

kanske inte är uppenbar. Det finns nämligen flera aspekter i mötet mellan produkt och köpare. 

Logistiken och distributionen är två viktiga delar som avgör i vilket sammanhang kunden 

kommer i kontakt med produkten och hur den exponeras mot dem. Produktens fysiska 

egenskaper har såklart stark påverkan på detta möte, men det första mötet kanske inte alltid är 

direkt med produkten, utan snarare med produktens förpackning. Därmed kan förpackningen 

bli den ”kontaktyta” som köparen skapar sitt första fysiska intryck ifrån, vilket präglar 

kundens bild av både varumärket och produkten. 

 

En annan aspekt som ligger till grund för kundens uppfattning av varumärket och produkten 

är social identitet. Denna faktor har visat sig vara otroligt viktig och mer betydande än vad 

många kanske trott. Inte bara konsumentprodukter drar nytta av detta, även i professionella 

sammanhang är det till stor del avgörande. Det svåra med detta är att kundens motiv ofta är 

dolt och köparen kanske inte ens vill medge eller acceptera sin sociala identitet. 

Ett konkret exempel på detta är hur Black & Decker valde att skapa varumärket DeWalt för 

att särskilja produkterna riktade mot hobbyhantverkarna och yrkeshantverkarna, trots att 

produkterna i grunden bär många likheter. [16] 

Förpackningsdesign 
Historiskt sett kan man konstatera att bakom de varumärken som har varit framgångsrika 

finns företag som har förstått sina kunders beteenden och har anpassat sig till dem. Detta är en 

viktig aspekt att ta hänsyn till vid förpackningsframtagning. Relationen mellan design och 

marknad är starkare nu än någonsin för förpackningar. [17] 

 

Inom marknadsföring anses förpackningen vara ett viktigt verktyg. Philip Kotler, som anses 

vara den moderna marknadsföringens fader, har uttryckt att förpackningen är så viktig att den 

kan betraktas som ett femte P (för Packaging) i den så kallade marknadsmixmodellen som 

består av 4 P’n: Product, Place, Price och Promotion. [18] 

 

På en fundamental nivå har förpackningen tre stycken huvudfunktioner, nämligen att skydda, 

hålla samman och identifiera produkten. Hur dessa funktioner definieras och erbjuder för 

övriga möjligheter presenteras i figur 13. 
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Figur 13. De tre huvudfunktionerna för förpackningar. [c] 

 

Vilken av dessa huvudfunktioner som är viktigast avgörs av produktens egenskaper och krav.  

Det som avses med att hålla samman produkten är att förpackningen skall se till att inga delar 

i produktens leveransomfattning separeras från varandra förrän så är önskvärt. Detta krav 

måste vara uppfyllt genom den bestämda livscykeln och kan mycket väl sträcka sig till långt 

efter första öppnandet av förpackningen. 

Att skydda produkten mot stötar och vibrationer vid transport kan tyckas vara uppenbart, men 

man får inte glömma att andra skydd mot omgivningen kan behövas för vissa förpackningar. 

Exempelvis kräver vissa produkter ESD-skydd mot elektrostatiska urladdningar (ESD – 

electrostatic discharge), ljus, gaser, lukter eller extrema temperaturer. 

Olika produkter med olika marknader har helt olika behov av att informera sin omgivning 

genom förpackningen. För vissa produkter räcker det med en enkel innehållsförteckning, 

medan andra segment kräver mer säljande information och användningsanvisningar för att 

vara ett konkurrenskraftigt alternativ som kan diversifiera sig från sina konkurrenter. 

Sammanfattningsvis kan man säga att dessa tre huvudfunktioner måste uppfyllas till lägsta 

möjliga kostnad och med minsta möjliga påverkan på miljön för att vara långsiktigt 

acceptabla lösningar. [17] 
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De uppgifter som förpackningen förväntas uppfylla kan, för att skapa en helhetsbild av vilka 

krav som ställs, kompletteras med EU’s funktionskriterier för förpackningar. Dessa är nedan 

fritt översatt till svenska och består av nio punkter: 

1. skydda produkten 

2. fungera i produktionsprocessen 

3. fungera i fyllnings- och packningsprocessen 

4. fungera i logistikledet (medge transport, hantering, osv.) 

5. bidra till produktpresentation och marknadsföring 

6. vara godtagbar för konsumenten 

7. tillhandahålla nödvändig information 

8. uppfylla säkerhetsföreskrifter 

9. uppfylla lagstiftade föreskrifter [19] 

 

När det klargjorts vilka krav förpackningen måste uppfylla kan det vidare undersökas vilka 

önskemål förpackningarna kan tillgodose. I detta skede kommer konstruktörens och designers 

roller in i framtagandet av lämplig förpackning. 

Potentiella kunder beslutar sitt köp på en kombination av flera olika faktorer, dessa kan 

inkludera varumärke, produktkategori, produktvariant, storlek, antal, volym, pris, prisvärdhet, 

reklam, tidigare erfarenheter och mycket annat. 

I presentationen av en förpackad produkt handlar det inte bara om utseendet, utan mycket mer 

om helhetsupplevelsen genom förpackningens hela livscykel. Förpackningen kommunicerar 

detta intryck på olika sätt genom att variera material, storlek, form, färg, grafiska medel, 

typografi, bilder och illustrationer och taktila egenskaper. Svårigheten ligger i att kombinera 

dessa möjligheter för att förmedla rätt budskap, eftersom kunden har både rationella behov 

och emotionella önskemål som ska uppfyllas. [17] 

Integrerad förpackningsdesign 
Framtagningen av förpackning är ofta separerad från produktutvecklingen och blir i många 

fall lidande på grund av detta. [18] 

Förpackningen blir då som ett tillägg i sista minuten istället för att vara en välutvecklad 

lösning till den specifika produkten. Framgångsrika företag integrerar 

förpackningsframtagningen med produktutvecklingen för att ta fram optimala lösningar. [17]  

 

Det finns flera författare som visar exempel på att både produkt och förpackning skulle 

gynnas av att utvecklas som en gemensam enhet. [18]  

 

Den bästa förpackningsdesignen utnyttjar kunskap om produkten och använder de styrkor 

som produkten har. Exempelvis kan en mikrovågsugns konstruktion och staplingsstyrka 

användas fördelaktigt och förpackningens konstruktionskrav kan sänkas i enlighet med denna 

styrka. [15] 

 

Genom denna anpassning i produktutvecklingen ges större utrymme för kreativitet och 

möjligheter för förpackningarna. Integrerad förpackningsdesign ger bäst resultat då uppgiften 

angrips av en grupp bestående av personer med olika roller. Optimalt sett är utvecklingen 

marknadsdriven med så nära kontakt till kunden som möjligt och bör inte vara en isolerad 

aktivitet. Precis som mycket produktutveckling involverar de olika områdena som visas i figur 

14, så kan dessa hjälpa till och bidra på olika sätt till en optimerad förpackningsutformning. 

För ett effektivt grupparbete krävs regelbundna möten med alla inblandade och kreativitet bör 

främjas hos alla deltagare. Genom att använda sig av visuella hjälpmedel och modeller kan 
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stimulansen ökas för deltagarna i projektet och nya tankar och idéer kan skapas. Framgången 

beror i slutändan alltid på kundens uppfattning och att involvera kunder i utvecklingsarbetet 

kan vara avgörande för framgång eller katastrof. [17] 

 

 

 

 
Figur 14. De områden som förpackningarna primärt berör och berörs av. [c] 

 

För förpackningsdesignen finns det ingen generell designprocess. Författare med 

publikationer på ämnet är bland annat Paine (1990), Griffin et al. (1985), W.G. Soroka 

(1997), DeMaria (2000) och ten Klooster (2002) och de ger alla lite olika syn på 

designprocessen för förpackningar. Gemensamt för deras olika processdefinitioner är att de är 

uppbyggda kring ett fåtal, ofta 3-6 stycken, steg eller faser. Varje fas eller steg består i sin tur 

av ett antal understeg. [18] 

Material- och produktion 
Med kontinuerligt ökande krav på förpackningar till följd av den växande globala 

populationen ökar behovet av energieffektiva och miljövänliga förpackningsalternativ för 

resurshushållning. Både cellulosa- och plastförpackningar har tagit större marknadsandelar 

tack vare de egenskaper som erbjuds med dessa material. [15] 
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Wellpapp och kartong 
Wellpapp består av ett antal lager plana ark och vågformat papper som limmas samman. De 

plana arken bidrar med sin styrka medan det vågformade pappret skyddar mot stötar och 

tryck. Dessa egenskaper gör wellpapp till ett utmärkt material för transportförpackningar, men 

även användningen av wellpapp i produktförpackningar har ökat samtidigt med möjligheten 

till olika kvalitéer som lämpar sig för olika behov. [19]  

 

Utvecklingen av nya typer av wellpapp fortskrider hela tiden och på förpackningsmässan 

Scanpack 2009 demonstrerades exempelvis flera olika typer av kraftwell, vattentålig wellpapp 

och crossover-produkter som ESD-skyddadad och repfri wellplast.  

 

Strukturellt består wellpapp i sin enklaste form av ett eller två planark (liner) och ett membran 

av korrugerat papper (fluting) och kallas då för single wall corrugated board, se figur 15. Om 

fler flutings och liners limmas ihop erhålls double wall och triple wall corrugated board. [15] 

 
Figur 15. Strukturell uppbyggnad av wellpapp. [d] 

 

Wellpapp kategoriseras kvalitetsmässigt genom storleken på de flutes som används och det 

finns ungefär sju olika storlekar, se exempel i figur 16. De mest förekommande är A, C och B 

flutes (observera den motsägelsefulla ordningen, men C ligger kvalitetsmässigt mellan A och 

B!) och oavsett kategori mäter mediet nästan alltid 0.23mm och väger 127g/m^2. Ju större 

flutes desto högre är staplingsstyrkan i vertikalled, men samtidigt minskar 

dämpningsförmågan i horisontalled. Med mindre och tätare flutes ökar däremot krosstyrkan i 

wellpappen. [18] 

 
Figur 16. Olika dimensioner på flutes i wellpappskivor. Nederst en kombinerad dubbelwell med två olika 

skikttjocklekar. [e] 
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Vanligtvis konstrueras förpackningar i wellpapp så att flutes är orienterade i riktningen för 

kompressionsbelastningen för att på bästa sätt ta upp dessa krafter. A och C flutes har goda 

kompressionsegenskaper när materialet belastas på högkant, medan B flutes skapar styvare 

wellpapp som bättre står emot plankompression. För tryck på wellpappförpackningar är B 

flutes att föredra framför A och C flutes, eftersom det tätare skiktet ger en styvare yta som ger 

bättre resultat. Det mest lämpade materialet för högkvalitativt tryck är dock E flute som med 

fördel används i kombination med B eller C flute i double wall corrugated board för att 

uppnå önskade materialegenskaper. [15] 

 

Liners som används till wellpapp är oftast brun och finns i en mängd olika tjocklekar. Blekta, 

och ofta mycket dyrare, liners används primärt i marknadsföringssyfte inom läkemedels- och 

kosmetikabranschen för dess association till renhet. 

Generellt sett finns det två huvudtyper av förpackningar i wellpapp, slitslådor och stansade 

lådor, se jämförelsen i figur 17. Skillnaden ligger, som namnen antyder, i hur de tillverkas. En 

slitslåda tas vanligtvis fram ur ett enda ark wellpapp genom slitsning med knivar och har 

flikar som alla är lika breda och de yttre flikarna möts i mitten då de viks in. Dessa lådor 

limmas, häftas eller tejpas sedan ihop och transporteras i platt format till 

produktionsanläggning för packning. Stansade lådor har oftast en unik design framtagen för 

en specifik produkt och kan kräva olika typer av snitt, slitsar och perforeringar som görs med 

hjälp av stansverktyg. Dessa lådor har längre ledtider och är dyrare än slitslådor, men erbjuder 

däremot en större frihet i utformningen. [18] 

 
Slitslåda Stansad låda 

 

 
Enkel konstruktion Självförseglande 

Prisvärd Mer avancerad tillverkning 
Stabil Stark, snygg och praktisk låda 

Valmöjligheter Valmöjligheter 

Figur 17. Primära fördelar med slitslåda och stansad låda. [f], [g], [h] 

 

Cellulosabaserade förpackningar är den största förpackningssektorn och uppskattas stå för 

mer än 40 % av den globala förpackningsmarknaden. [20]  

I Europa står denna sektor mer specifikt för ungefär 42 % och den följs tätt av 

plastförpackningar som uppskattningsvis står för 36 %, se figur 18. 
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Figur 18. Omsättningen av förpackningsmaterial i Europa 2008. [i] 

 

De branscher som dominerar användandet av wellpapp för primärförpackningar är mat- och 

dryckesindustrin samt teknik- och elektronikbranschen. Som transportförpackning är dock 

wellpapp helt dominerande över hela spektrumet av transportförpackningar. Den position som 

wellpapp har fått inom förpackningsindustrin beror på en mängd olika egenskaper, 

exempelvis: 

• Mängden av kvalitéer och möjligheter vid utformning, både strukturellt och grafiskt 

• De mekaniska egenskaperna och lämpligheten som skydd mot stötar och vibrationer 

• Flexibelt och enkelt att ändra utformning efter olika behov 

• Möjligheten att anpassa förpackningen till olika produktions- och packningssätt 

• Platsbesparingen vid frakt av tomma hopvikta förpackningar 

• Utbudet för användningen av återvunnet material 

 

Vid framtagning av förpackningar i wellpapp är det viktigt att primärt fastställa de 

belastningar som kan uppstå i distributionsledet och att relatera de krav som ställs på 

förpackningen till dess konstruktionsparametrar. Efter att detta grundkriterium kunnat 

fastställas kan övriga krav och önskemål bestämmas, så som exempelvis funktionalitet, 

hanterbarhet och marknadskrav. En sak som är viktig att ha i åtanke vid dimensionering av 

förpackning är att relevant och uppdaterad information kring belastningar och hantering är 

avgörande. 

 

Avfallshantering och återvinning av wellpapp och kartong kan ske på olika sätt, exempelvis 

genom direkt återanvändning, recycling, förbränning för omvandling till värme, kompostering 

och deponi. Även laminerad wellpapp kan återvinnas eftersom laminaten är så tunna att halten 

av exempelvis plast blir obetydlig. Beroende på lokala betingelser är olika hanteringssätt att 

föredra och ingen av de ovan nämnda bör diskrimineras framför någon annan. 

Återvinningsgraden av wellpapp och kartong är hög och i Europa är den i genomsnitt över 60 

%, vilket är högre än för papper. Andelen återvunna fibrer i nyproducerad wellpapp är oftast 

över 65 % och en bra balans mellan återvunna och nya fibrer, så kallade virgin fibres, är 

ungefär 80/20. Med nya tekniker och ökande lagkrav kan dock dessa siffror komma att 

förändras över tiden. 

Fördelen med användning av cellulosabaserade material är att skogsindustrin i Skandinavien 

är så utvecklad att rätt resurser finns så att fler träd planteras än vad som behöver skövlas och 

koldioxidhanteringen ligger på den positiva marginalen sett ur denna synpunkt. Med andra 

ord släpper skövlingen i Skandinavien inte ut lika mycket koldioxid till atmosfären som 

skogen hinner konsumera. [15] 
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Plast 
Plast är ett samlingsnamn för en mängd olika material med väldigt skilda egenskaper. Det 

dessa material har gemensamt är att de kan formas genom gjutning och att de oftast består av 

syntetiskt framställda monomerer som binds samman till plastpolymerer. Beroende på den 

kemiska strukturen, eventuella tillsatser och formen (solid, expanderad, osv.) på materialet 

kan en mängd olika egenskaper erhållas i en plast. Många egenskaper kan mätas och det finns 

riktlinjer för exempelvis vilka parametrar som avgör en plasts reptålighet, böjstyvhet eller 

sträckgräns. Däremot krävs även vissa tester för att stötskyddande och stötdämpande 

egenskaper ska kunna verifieras. Vid val av polymer för ett förpackningsmaterial kan oftast 

mekaniska eller kemiska egenskaper användas som underlag för beslut. Krav på exempelvis 

skydd, utseende eller kostnader kan sedan relateras till dessa mekaniska eller kemiska 

egenskaper.  

Viktiga steg och kostnader som är förknippade med framtagning av plastförpackningar är 

bland annat geometrier och storlek på förpackningen, antalet enheter som ska tillverkas, 

toleranser och dimensioner som tillåts, verktygskostnader, materialval och budget för den 

klara produkten. Vanliga metoder för produktion är extrudering, formsprutning, 

termoformning och rotationsgjutning, men ett flertal andra sätt finns beroende på behov. [18] 

 
Plastförpackningar har mer än fördubblat sina marknadsandelar i Europa de senaste 15 åren. 

Detta beror till stor del på att de fördelar som materialet medför gjort att många typer av glas- 

och aluminiumförpackningar har kunnat ersättas. De stora fördelarna med plast är variationen 

i produktionsmöjligheter, den låga vikten och skyddet mot exempelvis kemikalier och 

vätskor. Till skillnad från wellpapp har plast inte samma egenskaper som gör dem lämpliga 

för kostnadseffektiv tillverkning av transportförpackningar. Dessutom är plast inte lika 

favoriserat eftersom återvinningssystemet för plaster är mer komplicerat och kostsamt än för 

cellulosabaserade material. Däremot erbjuder plast många variationer av material med god 

stötupptagningsförmåga och används därför ofta som skyddsemballage inuti förpackningar. 
[15] 
Återvinningen av plaster är inte lika enkel som för wellpapp och kartong. Anledningar till 

detta är att råvarupriserna för många plaster är så låga att återvinning inte är lönsamt. 

Dessutom sjunker kvaliteten av materialet vid återvinning och den stora variationen av 

plasttyper, och bristen på rätt märkning av dem, gör det ibland svårt att sortera dem för rätt 

återvinning. En stor del av plasten används dock för förbränning. [19] 

 

Ur produktions- och återvinningssynpunkt finns det alltså ett flertal parametrar som är 

avgörande för val av lämpligt material. Polyeten är en av de plaster som lämpar sig väl på 

grund av dess stötdämpande egenskaper. Se figur 19 för en jämförelse mellan olika typer av 

polyeten och dess för- och nackdelar. 
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Figur 19. Jämförelse mellan olika typer av polyeten i förpackningssammanhang. [j] 

Metall  
Användningen av metallförpackningar har halverats sen 1970-talet och i dagsläget används 

metallförpackningar, primärt tillverkade i aluminium, inom livsmedelsindustrin för dess 

egenskaper att skapa hygieniskt täta skikt. I konkurrens med plaster och trä har metaller få 

hållfasthetsmässiga och ekonomiska fördelar inom förpackningstillämpningar. [19] 

 

Fördelar med metallförpackningar är att de lämpar sig för automatiserad 

höghastighetstillverkning och fyllning och att attraktiva ytskikt kan erhållas. [18] 

Trä 
Förpackningar i trä förekommer i stor utsträckning för transportförpackningar. Den viktigaste 

av dem är träpallen, men även trälådor i plywood används ofta för detta ändamål. En fördel 

med styrkan i trälådor är att extremt tunga produkter kan transporteras i dem och att lådorna 

klarar av de krafter som uppstår då de staplas i väldigt höga staplar. [19] 
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Kompositer 
Cellulosabaserade material kan ofta kombineras med plaster eller metaller i form av 

exempelvis laminat, som tillsammans skapar kompositmaterial som drar nytta av de ingående 

materialens egenskaper. Det kan exempelvis handla om att skapa papper, kartong eller 

wellpapp som har bra ytstruktur för tryck, är helt luft- och fukttäta eller som går att försegla 

med hjälp av smältning. [19] 

Sammanfattning material 
Utifrån de fördelar och nackdelar som finns med respektive material, både ur kostnads-, 

tillverknings-, utformnings- och miljösynpunkt, har följande kunnat konstateras: 

• wellpapp bör fortsättningsvis användas som primärt ytteremballage för Profoto’s 

produkter, om inte produkten är så lätt att kartong kan uppfylla samma behov gällande 

styrka och skydd 

• för produkter med krav på stötdämpning bör plaster, framförallt expanderade 

etenplaster (även kallat cellplaster), användas som invändigt emballage för dess goda 

skyddsegenskaper 

Dimensionering 

Dimensionering vid transport, hantering och stapling 

I den integrerade förpackningsdesignen är distributionen en stor faktor att beakta. 

Belastningar på förpackningarna som kan uppstå i distributionsledet delas in i statiska och 

dynamiska belastningar uppdelat på tre områden: transport, hantering och stapling.  

 

Vid transport utsätts förpackningarna främst för vibrationer och de parametrar som är av vikt 

för dimensioneringen är vibrationernas amplitud, acceleration och frekvens. Hanteringen, 

oavsett om den är manuell eller automatiserad, ställer krav på förpackningarna gällande stötar. 

För att rätt dimensionering mot stötar ska kunna beräknas behövs ingående data för stötarnas 

energi, kraft och deceleration (inbromsning). För de belastningar som uppstår under stapling 

är kompressionskraften den viktiga faktorn att räkna med. 

 

Oftast används de statiska påkänningarna vid dimensionering av förpackningar och påverkar 

val av material och utformning. För wellpapp och kartong kan man med hjälp av empirisk 

data härleda den statiska belastningen och erfordrad kompressionsstyrka för en förpackad 

produkt. Dynamiska belastningar är betydligt svårare att beräkna och de kan innefatta ojämn 

viktfördelning, stapeltider i lager, vibrationer och stötar under transport, luftfuktighet och 

många andra faktorer. Detta är något som förpackningsleverantörer utvecklat 

beräkningsmetoder och -program för under de senaste åren och det finns inom 

förpackningsbranschen en stor kunskap och erfarenhet på dessa områden. 

Generellt kan framtagningen av en förpackning delas in i tre steg: 

1. I det första steget beräknas de belastningar som förpackningen kommer att utsättas för 

genom hela distributionskedjan. Det led i distributionen som genererar högst belastningar 

är dimensionerande. Förutom att ta hänsyn till den transportmetod som genererar störst 

krafter på förpackningen måste även undersökas hur många förpackningar som staplas på 

varandra, både under transport och vid lagring. Lagringstiden är också väldigt viktig 

eftersom wellpapp och kartong påvisar förändrade hållfasthetsegenskaper med tiden då de 

belastas statiskt. Mätningar visar att den statiska lastbärande förmågan kan sjunka till 

under 65 % av maximal kapacitet redan efter 10 dagars belastningstid, beroende på 

belastningens storlek. Vidare måste packningsmönster och luftfuktighet beaktas för 

korrekt beräkning av hållfasthetskrav.  
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2. Efter dimensioneringsberäkning följer i det andra steget val av lämplig förpackningstyp. 

3. Och till sist bestäms exakt materialval och dimensioner på valt material. [15] 

Vibrationer 

Olika typer av transportmedel genererar olika typer av vibrationer som i sin tur påverkar 

förpackningen vid transport. Genom kunskap om vibrationernas karaktär kan störfrekvensen 

för en given transportfordonshastighet bestämmas. Vibrationerna som då fortplantar sig från 

transportytan som förpackningarna står på kallas för forced frequencies. Dessa störningar kan 

beskrivas enligt mekanikens lagar för rörelsen av en massa upphängd i en fjäder med given 

fjäderkonstant. En wellpappförpackning är en elastisk konstruktion som även den kan 

beskrivas med en massa och en fjäder. Vikten av att känna till transportfordonets störfrekvens 

är väldigt avgörande, eftersom kritiska nivåer för belastning kan uppnås om förpackningens 

och fordonets naturliga frekvenser överensstämmer. Förpackningar som staplats på varandra 

kan alltså vid en viss frekvens av fordonets skakningar fungera som en fjäder som förstärker 

förpackningarnas rörelser i vertikalled och gör att förpackningarna börjar studsa på varandra. 

De dynamiska belastningarna som uppstår i ett sådant fall kan uppgå till en faktor 2-4 gånger 

av den statiska belastningen.  

Forskning kring stöt- och vibrationsupptagning har visat att den största delen av 

belastningarna tas upp av hörnen på förpackningen och att den naturliga frekvensen för de 

flesta transportförpackningar hamnat inom ett smalt intervall (för en slitslåda befinner sig 

detta intervall i regionen 10-15Hz).  

Denna typ av analys och beräkningar kräver mer detaljinformation kring 

transportförhållanden och specifika förpackningar och det har inte lagts ytterligare vikt vid en 

sådan utredning i detta arbete. Innventia (före detta STFI-Packforsk) är en av de 

världsledande aktörerna gällande förpackningsforskning och de utför vibrationssimuleringar 

och -tester för kunder med detta behov.  

 

I jämförelse med förpackningsmaterial avsedda specifikt för stötupptagning, som exempelvis 

expanderad polystyren eller expanderad polyeten, så har wellpapp som material väldigt 

begränsad energiupptagningsförmåga. Den totala kollapsen av materialet vid belastning 

representerar den möjliga uppnåbara energiupptagningsnivån. Den förmågan minskar dock 

med ökande fukthalt i materialet och med antalet stötar som förpackningen utsätts för. [15] 

Dimensioneringsberäkningar 

Beräkningar för dimensionering vid stapling (tryckbelastning) och hantering (stötar) har 

ställts upp och presenteras i verktyget för strategisk förpackningsframtagning, se bilaga 14.   

Beräkningsuppställningen har gjorts med hjälp av de riktlinjer som finns i skriften 

Transportförpackning Konstruktionshandbok utgiven av Packforsk i Stockholm. [21] 

Förpackningsleverantörer 
Förpackningsleverantörer tillhandahåller ofta tjänster för framtagning och design av 

förpackningar inom sitt respektive materialområde. Deras expertis får förmodas vara den 

största tillgången då framtagna koncept ska verifieras och produceras. Genom kunskaper och 

erfarenheter om material och produktionsprocesser kan de hjälpa till att anpassa 

förpackningskoncept för effektiv produktion. 

Många leverantörer konkurrerade länge enbart på pris med ett befintligt standardsortiment och 

har därför börjat fokusera på framtagning och design av nya förpackningskoncept. Intresset 

för att skapa egna interna designgrupper hos företagen har varit högt och har lett till att flera 

leverantörer har skapat sig en konkurrensfördel. Detta har i sin tur stimulerat marknaden och 
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aktörerna på denna och entusiasmen och kreativiteten har börjat ta nya former på 

förpackningsmarknaden, vilket är en positiv utveckling för branschen. 

Förpackningsleverantörer har länge använt sig av CAD/CAM (computer-aided design, 

computer-aided manufacturing) för att optimera produktion och för konceptvisualisering, 

både genom 3D-modeller och genom laserskurna prototypförpackningar. 

Leverantörerna bör mycket väl betraktas som en viktig resurs i förpackningsframtagningen 

och om designen skall läggas ut på en konsult bör leverantören definitivt ha en representant 

med i arbetsgruppen för framtagningen. [17] De leverantörer som använts för diskussion under 

arbetets gång listas i bilaga 12. 

Mässan Scanpack 2009 

Besöket på förpackningsmässan gav en intressant inblick i förpackningsbranschen. Genom 

utställarfördelningen blev det tydligt att cellulosa är ett dominant materialalternativ för den 

önskade typen av förpackning och att teknikerna för tillverkning är under ständig utveckling. 

Moderna prototypframtagningsmaskiner presenterades och flera nya crossover-material kunde 

betraktas på plats och uppslag på möjliga dellösningar för förpackningskoncept gavs genom 

inspirerande provförpackningar hos olika tillverkare. En viktig utdelning av besöket var 

direktkontakten med flera tillverkare för att få diskutera möjliga tillämpningar av olika 

material och att få tips gällande utformning och produktionssätt. 

Distributörsenkät* 

Enkäten till distributörerna, som kan läsas i sin helhet i bilaga 8, gav mycket intressant och 

användbar information gällande förpackningarnas utseende, utformning, funktion, 

information och kommunikation. Överlag fick de befintliga förpackningarna godkänt betyg på 

alla punkter, om än inte mycket mer än så. Endast en av huvudfunktionerna fick bättre betyg 

och utmärkte sig alltså positivt från de övriga egenskaperna. Detta resultat tyder på att denna 

huvudfunktion har varit det viktigaste kriteriet hittills vid förpackningsframtagning och att 

övriga egenskaper inte prioriterats lika högt. 

Genomgående visade resultaten vilka av egenskaperna som anses vara väldigt viktiga och hur 

enhetliga de är för Profoto’s sortiment av produktförpackningar. Så många som 73 % av de 

tillfrågade var överens om hur Profoto, ur distributörssynpunkt, kan dra fördelar av utvalda 

förändringar i förpackningarna. Att förbättringar av de nämnda egenskaperna till och med kan 

vara ett hjälpmedel för försäljningen ansåg 60 % av distributörerna. 

Ett annat resultat som bekräftar synen på de primära funktionerna i förpackningen är att 80 % 

av de tillfrågade distributörerna var eniga om att den grundfunktion för förpackningar som 

primärt har behov av förändring är en av de funktioner som fick lägst betyg hos de befintliga 

förpackningarna. Tvärtom tyckte endast 17 %, respektive 37 %, att två av de andra 

huvudfunktionerna behövde utvärderas för förbättring, vilket stämmer överens med hur de 

hade betygsatts. På frågan, om vilka egenskaper som var mest bidragande till att kunder köper 

produkter från Profoto istället för produkter från konkurrenterna, valde i snitt fler än 60 % 

enhetligt samma tre anledningar.  

Konceptförslag* 

Idéer och koncept har, utifrån de behov och önskemål som observerats, tagits fram. Utöver att 

uppfylla exempelvis kraven, semantiken eller andra egenskaper som behandlats i detta arbete, 

har vikt lagts vid att försöka möta det mer subjektiva önskemålet att skapa en speciell känsla 

för kunden genom mötet med förpackningen. Idéer för implementering genom förpackningen 

och för vidare utvärdering har presenterats internt på företaget och finns illustrerade i bilaga 

9. För inspirationsbilder som funnits med i processen för konceptskapandet, se bilaga 11. 
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Hypotesen 
I detta avsnitt följer, grundade på de resultat som erhållits, svaren till den uppställda 

hypotesen. 

1. Vad är viktigt i en förpackningsstrategi för ett företag som Profoto och hur avgör man 

det? 

 

För en förpackningsstrategi finns det en mängd olika parametrar som kan vara 

avgörande för att den ska vara användbar. För att skapa en bra överblick över vad som 

är avgörande har en kartläggning gjorts för önskvärda och realistiska indata och utdata 

för en strategi. Utifrån de interna intervjuerna, mindmappingen och 

kravidentifieringen kunde övergripande viktiga delar i en förpackningsstrategi för ett 

företag som Profoto fastställas till: 

• Grundläggande statiska parametrar som är varumärkesspecifika och som 

ligger till grund för samtliga produkter i Profoto’s sortiment. Dessa parametrar 

bestäms internt och behöver inte revideras mellan varje projekt eftersom de 

kan anses vara djupt förankrade i varumärket och relativt oförändrade över 

tiden. 

• Grundläggande dynamiska parametrar som är varumärkesspecifika, men 

som bör revideras med jämna mellanrum till följd av förändringar i exempelvis 

marknadsutveckling, nya tekniker, trender och produkter. 

• Grundläggande statiska parametrar som är produktspecifika och som till stor 

del avgörs av de fysiska egenskaperna i respektive produkt. Dessa parametrar 

bestäms genom produktspecifikation och innefattar uppgifter om exempelvis 

form, storlek, vikt och hållfasthetsegenskaper. 

• Grundläggande dynamiska parametrar som är produktspecifika och som 

behöver revideras med jämna mellanrum. Dessa parametrar avgörs av variabler 

som är unika för varje enskild produkt, exempelvis årsvolymer, 

försäljningskanaler eller kundsegment. 

 

Dessa delar är grundade på de behov och prioriteringar som denna typ av företag har. 

Storleken på och typen av verksamheten är självklart avgörande faktorer och de 

ingående parametrarna bestäms specifikt för detta företags förutsättningar. 

 

2. Hur tar man fram vilka variabler som är styrande i en förpackningsstrategi? 

 

För Profoto’s verksamhet med ett stort produktsortiment med relativt låga årsvolymer 

per produkt (oftast <20’000) och med en komplex försäljningsstruktur användes 

primärt midmappingen, kravidentifieringen och en analys med QFD för att kunna 

vikta avgörande variabler och sätta rätt prioriteringar för förpackningsstrategin. Utöver 

detta användes flera olika metoder för att få in ytterligare viktiga parametrar och 

detaljer. Metoderna inkluderar konkurrentjämförelsen, analys för DFM/DFA/DFE, 

undersökning av interna värdeord, semantik- och semiotikanalys, färgstudie, 

taktilitetsutvärdering, marknads- och produktsegmentsindelning, litteraturstudier och 

en distributörsenkät.  
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3. Kan man definiera ett verktyg för en förpackningsstrategi och hur kan det se ut?  

 

Genom att strukturera upp resultaten från de olika metoderna enligt del 1 och del 2 i 

hypotesen kan materialet presenteras på olika sätt. Det visat sig önskvärt att ett 

verktyg för en förpackningsstrategi bör vara utformat så att det är ett hjälpmedel vid 

framtagningen av nya förpackningar. Syftet är alltså att skapa en röd tråd för 

förpackningsframtagningen och att underlätta för vilka beslut som måste tas i den 

processen. Ett sådant verktyg har här valts att utformas och presenteras i form av ett 

flödesdiagram. Den strukturella grundidén visas i bilaga 13 och ligger till grund för de 

diagram som delvis följer nedan. Det bör beaktas att diagrammens storlek gör att 

texterna i de följande figurerna kan uppfattas som svåra att läsa. I bilaga 14 

presenteras dock diagrammen i sin fulla storlek och texter kan där bättre utläsas.  

Den första bilden i flödesdiagrammet är en symbolkarta och schemaförklaring, se 

figur 20, där kombinationerna av ingående geometrier och färger förklaras med en text 

inuti respektive symbol. Schemat följs genom att man börjar vid den grå startrutan och 

följer pilarna för att på vägen inhämta data, gå igenom processer eller ta de beslut som 

krävs för att gå vidare i diagrammet för att nå resultatrutan. Generellt för hela 

verktyget gäller att flödet alltid börjar till vänster och resultatet nås längst till höger i 

bilden. 

 
Figur 20. Förklarande diagram för symboler och schema.  

 

I huvudschemat, se figur 21, utgår man från produktspecifikationen och i ett tidigt 

skede går man igenom de varumärkesspecifika parametrarna. De statiska 

parametrarna, refererade till som SV, bör stämmas av och om en ny affärsplan tagits 

fram eller liknande förändringar har skett bör de även revideras. De dynamiska 

parametrarna, refererade till som DV, är parametrar som bygger på interna riktlinjer 

eller dokument och dessa parametrar förändras sannolikt genom uppdaterad 

information från erfarenheter genom varje projekt och bör därför verifieras 

kontinuerligt. När detta genomförts får användaren ta ett eller flera beslut grundade på 

produktspecifikationen och de inhämtade parametrarna för att komma fram till ett av 

tre alternativa huvudresultat. Dessa tre resultat är en grundindelning som görs för att 

tidigt se vilken övergripande typ av förpackning som rekommenderas utifrån en 

specifik produkt. Alternativen är Reservdelsförpackning, Direktförpackning och 

Dealerförpackning. 
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Figur 21. Huvudschema för verktyget. 

 

Efter att ha kommit fram till ett av de tre nämnda resultaten länkas användaren vidare 

till en huvudsida för respektive förpackningstyp, se figur 22 som exempel för 

Reservdelsförpackning. Om diagrammet följs från vänster till höger även här får 

användaren vägledning i vilka ytterligare beslut som behöver tas och vilka riktlinjer 

som rekommenderas för mer detaljerade behov i förpackningen. Grafisk presentation 

av fokusområden för slutgiltig förpackningstyp presenteras i diagram länkat längst till 

höger på huvudsidan för respektive förpackningstyp.  

 
Figur 22. Huvudsida för förpackningstypen Reservdelsförpackning. 
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Om produkten är känslig ur hållfasthetssynpunkt kan en grovdimensionering av 

förpackningen göras för att avgöra riktvärden för materialdimensioner och 

materialegenskaper. Beräkningsgång (figur 23) och beräkningsexempel (figur 24) nås 

genom länk i diagrammet och detta steg kan framförallt vara användbart om 

förpackningsproducentens designförslag önskas verifieras gällande hållfasthet.  

 
Figur 23. Beräkningsgång för materialdimensionering. 

 

 
Figur 24. Beräkningsexempel för materialdimensionering. 

 

Den grafiska presentationen syftar till att presentera för användaren vilka områden för 

respektive förpackning som behöver mest fokus för att en lämplig lösning ska hittas, 

se figur 25 som exempel för Dealerförpackning. Verktyget är till för att skapa en röd 

tråd i processen med övergripande riktlinjer och individuella behov måste fastställas 

separat. 
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Figur 25. Grafisk presentation för Dealerförpackning. 

 

I bilaga 14, Verktyg för strategisk förpackningsframtagning, presenteras det kompletta 

dokumentet. 
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Analys och diskussion 
I detta avslutande avsnitt analyseras och diskuteras resultatet av arbetet. 

 

Vad innebär resultatet och hur kan det användas? 

Genom detta arbete har ett försök till att ta fram ett verktyg för ett strukturerat arbetssätt 

gjorts. Kartläggning av förutsättningar och behov har varit grundläggande för en möjlighet att 

ta fram detta verktyg. Resultatet innebär att beslutsfattningen för förpackningsframtagning 

hos Profoto kan underlättas och göras i ett tidigare skede än innan, då struktur saknats för 

denna process. Ett av de stora målen med verktyget, nämligen att skapa en enhetlighet i 

framtagningsprocessen för förpackningarna, har varit drivande i arbetet. Resultatet kan anses 

uppfylla detta mål på ett grundläggande sätt. Genom att på ett tidigt stadium granska den 

produkt som ska tas fram, eller som redan finns som befintlig produkt, kan flera grundkrav 

och egenskaper för förpackningen fastställas. I vilken utsträckning detta görs beror dels på hur 

utvecklat verktyget är och självklart också på det individuella behovet för det specifika 

företaget.  

Resultatet visar att en kartläggning av den form som utförts kan skapa en användbar struktur. 

Om mer tid och resurser dediceras åt kartläggningen av förutsättningar och behov finns det 

stora möjligheter till att skapa en mer automatiserad process, i den bemärkelsen att fler 

processpecifika beslut kan tas utifrån den produktspecifikation som ligger till grund. Det 

verktyg som presenteras här tillåter å andra sidan stor frihet i utformningen och 

konstruktionen av förpackningen, samtidigt som grundbehoven fastställs. En stor fördel kan 

förmodas i kostnads- och resurseffektivisering genom att planeringen för 

förpackningsframtagningen kan göras i ett tidigt skede och att transparensen i respektive 

projekt ökar. Det blir även tydligare var ansvaret ligger om man i planeringen kan fastställa 

huruvida olika avdelningar behöver bidra med resurser, exempelvis om marknadsavdelningen 

behöver ägna resurser åt vilken typ av information förpackningen ska kommunicera och den 

grafiska utformningen av den.  

 

Kan arbetet utvecklas och på vilket sätt? 

Verktyget har stor potential, men det finns även mycket utrymme för vidareutveckling. Mer 

specifika förpackningskoncept kan utvärderas, fysiska typförpackningar kan tas fram för att 

användas som mallar för framtida förpackningsprojekt, och mycket annat kan göras för att 

utöka verktygets förmåga.  

Ett eventuellt nästa steg för verktyget är anpassning mot befintlig projektplaneringsmodell 

med möjlighet till att även sätta upp ett system för kontinuerlig dokumentation. Detta syftar 

till att skapa en förteckning över förpackningar som tagits fram och att bedömning gjorts 

kring hur väl dessa förpackningar uppfyllt de uppsatta målen. Genom ett sådant system kan 

förpackningskoncept, eller för den delen även tillverkare, uteslutas eller rekommenderas för 

framtida projekt genom att erfarenheter har kunnat dokumenteras. 

 

Vilka risker finns med det verktyg som tagits fram? 

Det är viktigt att förstå att ett verktyg som det som tagits fram har till uppgift att vara 

vägledande. Varje projekt och produkt kräver en utvärdering där specifika detaljer bestäms 

utifrån den individuella situationen. En fara med ett verktyg som detta är självklart att 

användaren litar blint på att verktyget ger ”rätt” resultat utifrån de uppgifter som man matar in 

i det. Om det i en sådan situation dessutom visar sig att utfallet av användningen av verktyget 

inte kunde möta de förväntade resultaten, så finns risken att förtroendet för verktyget sjunker 

och användningen blir inte den avsedda. Problematiken kan dessutom öka om verktyget 

används, men om de individuella deltagarna i projektet frångår verktyget på grund av 
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bristande tillit eller förståelse till det och istället ”går sin egen väg”. Detta gäller även då det 

finns missförstånd kring verktygets tillämpning och syfte.  

En annan risk med systemet är att de förutsättningar och behov som ligger till grund för 

verktygets utformning inte stämmer överens med de verkliga förutsättningarna och behoven. I 

detta fall ligger det i användarnas ansvar att verifiera den information som systemet bygger på 

för att verktyget ska vara användbart. Om det system för dokumentering, som tidigare 

föreslogs, implementeras finns däremot goda chanser att verktyget utvecklas och förbättras 

för varje projekt som utvärderas med det. På så sätt kan verktyget bli mer och mer värdefullt 

ju oftare och noggrannare det används.
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Bilagor 

Bilaga 1. Tidsplan (innan revidering) 
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Bilaga 2. Sammanställning av intervjuer internt* 

Informationen från intervjuerna kunde sammanställas och delas in i följande ämnen: 

- Allmänt 

- Uthyrning 

- Försäljning  

- Förslutning 

- Innehåll 

- Insidan  

- Utsidan 

- Information  

- Övriga frågor 
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Bilaga 3. Mindmapping 
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Bilaga 4. Kravidentifiering genom steg-för-steg-analys 
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Bilaga 5. QFD/HOQ* 

QFD-analysen har gjorts med hjälp av en mall i Microsoft Excel som inte lämpar sig för 

utskrift. Denna fil finns att tillgå genom att kontakta författaren av denna rapport. Utdrag ur 

denna mall visas nedan. 
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Bilaga 6. Undersökning av värdeord 
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 Bilaga 7. Imageboard  
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Bilaga 8. Distributörsenkät 
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Bilaga 9. Koncept 

 



  69 

 



  70 

 



  71 

Bilaga 10. Designperspektiv 

 

 

 

Designperspektiv 

Användarperspektivet 

Företagsperspektivet 
(konkurrensperspektiv) 

Industriperspektivet 

Ergonomi, säkerhet, 
komfort 

Trivsel, välbefinnande, 
nöje 

Kommunikation och 
status 

Designmål Framgångskedjan 

Kvalitet, 
leveranspålitlighet,  

funktionell formgivning 

Visuell kontakt 

Användning 

Identifiering 

Förståelse 

Prisvärdhet 

Trivsel 

? 
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Bilaga 11. Inspirationsbilder för konceptuella lösningar 
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Bilaga 12. Kontakt med leverantörer 

Under arbetets gång har flera tillverkare kontaktats för rådgivning. Bland dem som kunnat 

bidra med hjälp, och som arbetar med de typer av förpackningar som i detta fall är intressant, 

hittas: 

- FARUSA Emballage AB 

- Holmen AB 

- NMC Cellfoam AB 

- Papyrus Sverige AB 

- SCA  Packaging Sweden AB 

- Special-plast AB 

- Stora Enso Packaging 

- TUPAC AB 
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Bilaga 13. Överblick verktygsstruktur 
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Bilaga 14. Verktyg för strategisk förpackningsframtagning  

 

Se separat tryck ”Bilaga till Metod för strategisk förpackningsframtagning”.




