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Sammanfattning 

Den här rapporten är ett delresultat av ett examensjobb som gjordes på uppdrag av det nystartade 
företaget Carinella och varuhuset Rådhuset som ligger i Uppsala. Huvudsakligen gick 
examensarbetet ut på att skapa en grafisk profil och en smyckeskollektion till Carinella. I rapporten 
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Abstract 
This report is a subtotal of a project on the behalf of Carinella a newly started business and the 
department store Rådhuset which has it setting in Uppsala north of Stockholm. The main action of 
this project was to create a graphic profile and a jewelry collection for Carinella. In this report you 
will also find which manufacturing method that can come in handy when the business will grow. 
Even a shorter version of a marketing plan was written just to know how to find the costumers. The 
different methods that was used in this project was: a marketing research, the design process and a 
PUGH-matrix just to come up with which packaging was the best for this particular purpose. 
A clear requirement specification acted as a foundation and especially the frame for the ideas that 
was allowed to happen. To get out the most of this project know ledged people in this business has 
been contacted to get advice from them such as advice for materials as well as fonts and the 
construction of the jewelry.  
The jewelry line was created after the considerations from those peoples, the line includes jewelry 
like bracelets, necklaces and rings. The grapfic profile that was done includes a business card, a 
packaging and a tag. For the sales a webpage was made that includes a webshop as well where 
people from all around can purchase a jewelry from Carinella. 
The conclusions that can be made is that every single goal was fulfilled even if it did not happen the 
way it supposed to. This is just the beginning…  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Carinella är ett nystartat företag som säljer och formger smycken. Företaget planerar en lansera en 

första kollektion på den internationella marknaden. 

Detta är ett examensarbete som avser att formge, konstruera och producera en smyckeskollektion 

för Carinella. 

1.2 Problemformulering 
- Försäljningsställen, produkterna kommer säljas och därför ska en analys göras om hur 

man når ut till marknaden på bästa sätt, i butik eller på internet –antingen i andra 

webbutiker eller under egen domän. 

- Marknadsföring, för att kunderna ska kunna köpa så måste de veta om att Carinella 

existerar. Det ska ske med marknadsföring som är en del av det här projektet, hur  

Carinella  ska nå ut till kunderna.  

 

1.3 Mål 
Nedan beskrivs de mål  projektet. 

- Skriva en marknadsplan som beskriver marknaden och hur marknaden ska nås. 

- Skapa en smyckeskollektion på 5-10 smycken, både ringar, halsband och armband. 

- Skapa en grafisk profil åt Carinella med förpackning etiketter och visitkort eventuellt en 

liten broschyr eller motsvarande. 

- Utforma en hemsida. 

- Föreslå tillverkningsmetoder för serietillverkning. 

- Lansera på bästa sätt med en minimal budget (6000 SEK). 

 

1.4 Avgränsningar 
Projektet kommer inte innebära att: 

- Ta fram kostnader för eventuell serieproduktion. 

1.5 Lösningsmetoder 
De metoder som kommer användas för projektet är:  

- Designprocessen, består utav olika faser där brukaren även får vara med och framföra 

sina synpunkter. 

- Pugh’s beslutsmetod, som är bra när man ska fatta ett beslut rörande olika 

produktvarianter.  
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- Utforska vilka marknadsföringsmetoder som finns och utvärdera vilken/vilka som är 

den/de mest lämpade för Carinella. 

 

1.6 Kravspecifikationen 
Kravspecifikationen beskriver de krav som ställs på det som ska skapas, så som: 

smyckeskollektionen, den grafiska profilen samt hemsidan. 

1.6.1 Smyckeskollektionen 

- Kollektionen ska ha ett genomgående tema. 

- Smyckena får inte väga mer än tio gram. 

- Smyckeskollektionen ska bestå utav en blandning av ringar, halsband och armband. Detta 

för att skapa en variation och för olika kunder gillar olika typer av smycken. 

- Smyckena ska vara uttrycksfulla och unika. 

 

Sammanfattningsvis så ska smyckeskollektionen ha ett uttrycksfullt genomgående tema.   

1.6.2 Grafiska profilen 

- Den grafiska profilen ska vara enkel och ren. 

- Den ska endast gå i två färger (för att hålla nere tillverkningskostnaderna). 

- Förpackningen ska ha en logotyp, placerad på ett ”nytt sätt”. 

- Förpackningen får gärna kännas ny jämförelsevis med de traditionella ”smyckesaskarna”. 

- Visitkortet ska vara stående så att det står ut jämförelsevis med andra visitkort. 

- Den grafiska profilen ska vara modern. 

- Ska vara tillverkad av ett papper med struktur, eller av något annat material, 

förpackningsmaterialvalet ska vara det samma som för visitkortet . 

 

Avslutningsvis ska den grafiska profilen kännas modern, enkel och personlig.  

1.6.3 Hemsidan 

- Ska vara intuitiv och navigerbar. 

- Hemsidan ska förmedla det som säljs. 

- Ska vara enkel och okomplicerad. 

- Ska ha samma grafiska profil som visitkorten och förpackningarna. 

 

Avslutningsvis så ska den grafiska profilen harmonisera med den grafiska profilen och samtidigt 

vara lätt att förstå.  
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2 Teoretisk referensram 
För att kunna genomföra projektet så användes följande kurser: 

HM1000, Material och produktion I och II. Kursinnehållet i den här kursen har varit till hjälp då 

förslag på de alternativa tillverkningsmetoderna skulle ges. 

HM1002, Datorbaserade designverktyg. Den här kursen har varit till hjälp när den har använts för att 

kunna formge den grafiska profilen samt för att kunna presentera materialet på professionellt sätt. 

HM1009, Industridesign med  färg och form I. Här har bland annat kursinnehållet ”skissteknik” varit 

till god hjälp, men även designprocessen, från en idé till färdig produkt. Kursen har även tagits till 

nytta av vid val av linjer och typsnitt på den grafiska profilen. 

HM1018, Innovations-och  designmetodik. Den här kursen har varit till nytta då det handlar om hur 

man ska använda olika metoder och processer så som beslutsmetoder. 

HU1802, Industriell marknadsföring. Den här kursen har kommit till nytta i och med att den handlar 

om hur man ska marknadsföra på bästa sätt. 

Kurser utanför KTH: 

Silverlera steg 1 och 2, Medborgarskolan. Den här kursen har använts för att kunna få en idé att bli 

verklighet. Från en skiss till ett smycke i silver. 

Grundkurs i silversmide, Tiny Masters. Den här kursens innehåll har används vid konstruktionen av 

smyckena. 
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3 Inspirations- och faktainsamling 
Det här kapitlet handlar om var inspirationen och fakta har hämtats. 

3.1 Smyckeskollektionen 
Efter ett möte med Matilda Lunki och Gunilla Lindstrand på varuhuset Rådhuset i Uppsala så 

fattades ett beslut om vad kollektionen skulle innehålla. En kollektion med inspiration från olika 

världsstäder: New York, London och Paris.  

Litteratur: Allt du behöver veta om arkitektur (Glancey, 2006) och boken Icons of architecture 

(Thiel-Siling, Bachmann, 1998).  

- Moodboard, No 1  

Utöver litteratursök, så söktes det även på internet på söksidan google.se. De sökord som 

användes var städernas namn, New York, London och Paris. För att undvika att få upp sidor 

med text så begränsades söket med endast bilder. De bilder som visas här nedan är bara en del av 

alla de bilder som var med i mood-boarden. Se neda, figur 1. 

     

Figur 1 – Moodboard 1 

- Moodboard No 2 (New York, London och Paris) 

Det som ändrades från föregående Moodboard var framförallt det nya, moderna. Se figur 2. 

            

Figur 2 – Moodboard 2  
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- Moodboard No 3 (New York) 

Det som förändrades till den slutgiltiga kollektionen var att den endast innefattade New York. Se 

figur 3. 

          

Figur 3 – Moodboard 3 

     

3.2 Grafiska Profilen 

- Trycksaker: 

Internet: För att få inspiration till visitkorten och förpackningarna så användes en hemsida där 

man kan hitta inspiration till bland annat visitkort, logotyper, mode, illustrationer, förpackningar 

samt till branding, hemsidan heter designspiration som hittas på: designspiration.net  

Inspiration för den grafiska profilen hittades på designspiration.net. För att kunna skapa en 

grafisk profil söktes det efter visitkort. Inspirationen användes sen för att skapa både visitkorten 

och förpackningarna för Carinella.Se figur 4. 

- Moodboard 

 

Figur 4 – Moodboard för den grafiska profilen 

     

3.3 Hemsidan 
Inspirationen till hemsidan hämtades på olika hemsidor där det grafiska passade Carinellas profil. 

De hemsidor som fick agera inspiration för hemsidan var hemsidor från olika länder och 

branscher, detta för att undvika att hemsidan ska kännas kopierad och kännas egen.  
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- The Case Factory (www.thecasefactory.com)  

The Case Factory är ett svenskt företag som designar och säljer olika fodral till både iPhones och 

iPads. Hemsidan är enkel och tydlig, även det grafiska. Färgerna som används är tre: vit 

bakgrund, med texter i grått och svart. Centrerad header och svart-vita bilder. Hemsidan är på 

engelska.     

- Byredo (byredo.com)  

Byredo är ett svenskt företag som tillverkar och säljer doftljus, parfymer och tvålar som hittas på 

exklusiva varuhus runt om i världen . Byredo har en enkel hemsida med endast två färger, vit 

bakgrund och svart text. Det mest inspirerande är de små punkterna som bildar ett tunt streck. 

Använder två olika typsnitt. Hemsidan är på engelska.   

- Maria Black (shop.maria-black.com)  

Maria Blacks webshop, Maria Black är ett danskt smyckesmärke som säljer smycken i silver. Det 

inspirerande är bilderna på första sidan samt de övriga bilderna på smyckena.    

- Maria Nilsdotter (www.marianilsdotter.com)  

Maria Nilsdotter, ett svensk företag som säljer smycken i både silver och guld. Det som inspirerar 

mest på den här hemsidan är texten som finns längst ner. Men även sättet som smyckena 

presenteras, när de är ensamma.   

- Tuula (www.tuulavintage.com)  

En australiensisk blogg. Allra mest inspirerande är typsnittet på brödtexten, samt lay-outen. Samt 

den kursiva texten, vilket gör att texten upplevs som snabbare. 

- Garance Doré (www.garancedore.fr/en/)  

Blandningen mellan det handskrivna och det raka typsnittet. Även symbolerna för de olika sociala 

medierna. Sidan har fyra färger: vit och ljust grå bakgrund, svart brödtext, mörk grå ”mindre 

viktig” text samt orange detaljer.  

3.4 Tillverkningsmetoder 
Idag tillverkas smyckena på två sätt av silverlera som är en sorts lera som består av små partiklar 

av silver, bindemedel (oftast cellulosa) och vatten. Efter att leran har torkat och bränts så består 

leran av 99,9 procent silver och kallas därför för finsilver.  

För kunna serietillverka ett och samma smycke är det bästa sättet att gjuta (F.Kristensen, 2004, 

s.39-40) detta på grund av smyckenas komplexitet. 

3.4.1 Gjutning i valfisksfjäll 

Innebär att det först görs ett avtryck i valfisksfjäll och därefter gjuta i avtrycket. Valfiskfjället 

brukar även kallas sepiaskal som är ryggraden från en bläckfisk. Själva avgjutningen fungerar på 

följande sätt: Två skal väljs ut och filas platta (de sidor som är emot varandra) emellan de båda 

skalen ska det inte finnas plats för någon luft. Vinklar böjs till i järn för att hålla skalen isär.  

Därefter gjuter man av det man vill ha, i två halvor, först den ena och sen efter att ha satt dit 

vinkeljärnet så sätter man dit det andra skalet. Efter att en gjutningskanal samt en luftkanal är 
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gjord så är skalet klart för att användas som en gjutform. För att hålla ihop formen används en 

järntråd. Vid den här typen av gjutning finns det risk för lufthål. 

3.4.2 Gjutning i sand och stålramar 

En metod där en finkornig röd sand används. Den röda sanden packas hårt i en stål ram. Det 

som ska gjutas av trycks ner i sanden till hälften för att sedan hälla över den sand som ska fungera 

som andra hälften. En styrtapp gör att halvorna hamnar på samma ställe. Det som ska gjutas av 

tas bort och både en gjut- och luftkanal görs. Eftersom sanden är finkornig så är det lättare att få 

med detaljer än vid valfisksfjällsgjutningen. 

3.4.3 Vaxmetoden 

En modell i vax skapas som gjuts av i gips, i två halvor. En gjutningskanal skapas. För att få ut 

vaxet smältes det ur formen och därefter hälls silvret ner i formen eller så användes 

slungmetoden som innebär att formen och silvret sätts i rotation. Detta är den metod som 

professionella silversmeder använder sig av.  Även den metod som blir mer precis än de andra.  

3.5 Analys och Strategi 
Den tillverkningsmetod som är bäst lämpad för aktuella kollektionen är ”Vaxmetoden” eftersom 

det är den vanligaste tillverkningsmetoden och lättaste att få mer exakta ”kopior”.  Nackdelen är 

dock att  flertalet vaxmodeller måste skapas vilket kan vara svårt att få exakta. En fördel skulle 

kunna vara att den dag produktionen läggs ut så kan de olika smyckena tillverkas på olika ställen 

och av olika personer.  
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4 Marknadsplan 
Kapitlet som följer handlar om Carinellas Marknadsplan. Som innefattar en marknadsanalys, 

konkurrentsanalys, samt förslag på ett antal marknadsföringsmetoder och hur Carinella skulle 

kunna använda dem. 

4.1 Marknadsanalys 
Nedan beskrivs hur marknaden ser ut idag och att den totala världsomsättningen för smycken 

uppgick till 185 miljarder år 2010. 

Enligt en studie som KPMG har gjort, så finns den största smyckesmarknaden i USA. Landet 

står för 30,8 procent av den totala smyckesmarknaden. Författaren av studien förutspår att det 

kommer ske en förändring till och med 2015 då USA kommer ha tappat markanden och endast 

ha kvar 25% av marknaden. De europeiska länderna kommer bara ha en marknadsandel på 4%. 

Hur många aktörer som finns på marknaden är dock svår att veta i siffror. Globalt sett ökar 

smyckesindustrin med 4,6% varje år och år 2010 låg omsättningen på 185 miljarder dollar per år. 

(KPMG, 2006). Försäljningsställena varierar, idag kan smycken inhandlas på diverse marknader, 

internetbutiker samt i fysiska butiker. Smycken har använts av människan i 100.000 år och 

kommer troligtvis aldrig sluta utsmycka människan. Idag kan smyckena se ut på alla möjliga sätt 

på grund utav att allt fler material finns att till gå så som: plast, PMC (precious metal clay) och nya 

färgningstekniker. (Wikipedia, 2013)  

4.2 Konkurrentsanalys 
Carinella har som mål att jämföras och framförallt konkurrera med några utvalda aktörer på 

marknaden, främst från den Skandinaviska marknaden men även mot andra internationella 

aktörer. De flesta är smyckesmärken där designen och attityden står i fokus. 

De konkurrenter som valts ut är följande: 

- Maria Nilsdotter,  svenskt. 

Tillgänglig på hemsidan:  www.marianilsdotter.com 

Maria Nilsdotters smycken är organiska med de lilla extra. Smyckena är tillverkade i silver, en del 

guldplättenterade. Smyckena tillverkas av silversmeder i Sverige och England. Priserna är medel-

höga. Det Carinella bör inspirerars av den här konkurrenten är att behålla fantasin oavsett vad 

som än händer i framtiden.  

- Cornelia, svenskt. 

Tillgänglig på hemsidan: www.cornelia.se 

Cornelia tillverkar både vanliga smycken och ”kroppssmycken”. Smyckena är fantasifulla och del 

enkla. Kollektionerna varierar från säsong till säsong. Materialen är av antingen mässing, 

silverplättenterat mässing eller sterling silver. Tyvärr är inte kvalitén tillräcklig. Prisklassen är 

något under Maria Nilsdotter.  Smyckena tillverkas antingen för hand i Stockholm eller i 

massproduktion. Det Carinella vill konkurrera med är prisklassen. 
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- Efva Attling, svenskt. 

Tillgänglig på hemsidan: www.efvaattling.com 

Efva Attlings smycken har nått ut till den breda massan med sina budskap och smycken som är 

enkla utan att bli tråkiga. Efva Attlings prisklass är varierande, du får det du betalar för, från 500-

10000+ beroende på material. Efva Attlings smycken tillverkas i silver (sterling, 925) och guld (18 

karat).  Det Carinella ska inspireras av är helhetsintrycket, från hemsida, smycke, förpackning och 

butik, man känner igen ett Efva Attling. Smyckena är massproducerade. 

- Line & Jo, danskt. 

Tillgänglig på hemsidan: www.lineandjo.com 

Line & Jo gör enkla lätta smycken i 14, 18 och 22 karats guld samt smycken i rhodium-

plättenterat silver.  Smyckena är lekfulla och tillverkas i av Thailand utbildade silversmeder. Vilket 

är i just den prisklassen som  Carinella vill ha, fast något högre. Det som Carinella ska inspireras 

av är den skandinaviska stilen och sätta äkthet framför andra material.  

- Maria Black, danskt. 

Tillgänglig på hemsidan: www.mariablack.se 

Smyckena påminner om dess danska konkurrent Line&Jo. Men dock görs smyckena bara i silver 

(sterling, 925), antingen oxiderat eller förgyllt, ytor som har en tendens att blekna med tiden. 

Maria Black’s ringar kan man använda var som helst på fingret.      

- Pamela Love, amerikanskt. 

Tillgänglig på hemsidan: www.pamelalovenyc.com 

Det enda Amerikanska  smyckesmärket som inspirerar Carinella. Ett märke som idag har kändisar 

som kunder. Smyckenas prisklass ligger på samma nivå som Efva Attling, om än något högre. 

Smyckenas design påminner om det svenska märket Maria Nilsdotter. Ädla metaller, vilket 

innebär sterling silver och 18 karats guld även diamanter.  

4.3 Marknadsföring 
Eftersom marknadsföringen ska ha en så låg budget som möjligt så finns följande metoder att 

välja mellan (Mikenation). Även hur de olika metoderna föreslås nedan. 

4.3.1 Mun till mun metoden 

Mun till mun metoden även kallad buzz marketing. Metoden fungerar på så sätt att företaget 

förlitar sig på att nöjda kunder pratar med familj och vänner, som rekommenderar vidare. Detta 

är en bra och effektiv marknadsföring på så sätt att det inte upplevs som en marknadsföring för 

kunderna eftersom det är deras bekanta som pratar gott om en produkt.  

Det här en metod som Carinella vill använda dock blir det svåra att få till en ”buzz” och att kunder och vänner 

börjar prata om och framförallt tipsa om exempelvis hemsidan.   



 

11 

 

4.3.2 Sociala medier 

Twitter, Instagram, facebook och pinterest. Idag använder de flesta, i alla fall de unga i 

västvärlden sig ut av någon av dessa sociala medier. Vissa av dessa medier kan vara bra då 

kunderna redan finns så att företaget har en chans att kommunicera med kunderna för att hjälpa 

dem och inte sälja. Meningen är att företagsupplevelsen ska kännas positiv för kunden (Lock, 

Andrew).  

Att använda sociala medier för Carinella är ett bra sätt på så sätt att det är en billig marknadsföringsmetod. Det 

finns dock svårigheter vilka är att få andra, obekanta att veta om att Carinella existerar. 

4.3.3 Stelth marketing 

Den här metoden innebär att man låter utvalda personer agera kunder som i sin tur kan visa upp 

produkterna och som leder till nyvunna kunder (mikenation).  

Carinella skulle därför kunna ”placera” ut smycken på personer som kommer i kontakt med fler människor än 

den ”vanliga människan” exempelvis butikspersonal i butiker som säljer kläder, kosmetika och även andra 

butiker där den eventuella kunden kan passera. 

4.3.4 Pressrelease 

Innebär att innan lanseringen skapa en pressrelease som berättar vad som ska säljas och att 

företaget existerar. Pressreleasen skickas till personer i branschen som kan påverka. 

För det första måste Carinella ta reda på vilka personer som anses vara inflytelserika och ”rätt” personer för 

Carinellas varumärke. Exempelvis kända bloggerskor (med flera tusen besökare om dagen), stylister för olika 

tidningar, webbforum och modemagasin och olika prbyråer som i framtiden skulle kunna vara med att påverka 

andra människor men även potentiella återförsäljare.        

4.3.5 Samarbete 

Samarbeta med ett företag i samma bransch eller en liknande bransch.  

Den här metoden skulle exempelvis kunna användas på så sätt att Carinella gör ett samarbete med ett Svenskt 

modeföretag där designern får agera gästdesigner tillsammans med Carinella. Att jämföra med Minimarket 

samarbete som de gjorde i början av deras karriär med Moderna museet. 

4.3.6 Analys och stategi 

De marknadsföringsmetoder som Carinella kommer satsa på är: sociala medier, stelth marketing 

och pressrelease. Sociala medier - för att det ligger i tiden och att det är kostnadsfritt. Carinella 

kan på så sätt föra en enklare dialog med kunderna. De sociala medier som kommer användas är 

Instagram och Pinterest men även Twitter (i framtiden). Stelth marketing – placera ut smycken på 

butiksäljare i de butiker som kunderna troligtvis besöker. Även en mer aggressiv marknadsföring 

kommer ske i form av att visitkort kommer placeras i offentliga utrymmen. Kunden kommer på 

så sätt tro att det är något som kunden ha ”hittat” själv. Pressrelease – en pressrelease kommer 

skickas ut till offentliga personer så som bloggare, olika redaktörer och dylikt. Pressreleasen 

meddelar kort och informativt att Carinella existerar.      
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5 Genomförande 

5.1 Framtagandet av smyckeskollektionen 
Kollektionen gick igenom olika faser innan det slutliga kollektionen kom till.  

5.1.1 Kollektion 0.1  

Den första kollektionen som togs fram var en kollektion som bestod av två delar, ”City-

kollektionen” och ”the collection of wisedom”. En del med kreavtiva, lite dyrare smycken som 

tog längre tid att tillverka även lite tyngre smycken. Den delen av kollektionen hade sin 

inspiration från olika ikoniska byggnader från New York, London och Paris. Den andra delen av 

kollektionen bestod utav geometriska former som stämplats med visdomsord som exempelvis 

”Man ska aldrig säga aldrig” och ”Andas med magen”. Några av dessa smycken som tidigare varit 

populära inom den lilla kundkretsen.  

Efter ett möte med Gunilla Wånglin Lindstrand och Matilda Lunki på konceptvaruhuset 

Rådhuset i Uppsala så fattades ett beslut om att bara satsa på ”City-kollektionen”.  Eftersom det 

upplevdes ”nyast”och mest spännande, samt med argumentet att de smyckena inte är lika lätta att 

kopiera.  

5.1.2 Kollektion 0.2 

Efter mötet med Matilda och Gunilla på  Rådhuset så började City-kollektionen ta form. 

Kollektionen hämtade sin inspiration från olika böcker och andra fotografier på byggnader. 

Inspirerande byggnder/monument skisssdes upp (se bilden nedan). Tyvärr gick det inte att få till 

ett smycke med en bas från London. Det fanns även svårigheter att få ihop en tydlig kollektion 

då de byggnader, statyer och andra detaljer kom från olika tidsepoker hade olika formspråk. För 

att nämna några: Triumfbågen som byggdes mellan 1806-1836, frihetsgudinnan från 1886, Notre 

Dame från 1163-1345 och de moderna byggnaderna som Guggenheim museet (1937) och 

Louvrepyramiden (1988). Linjerna och formerna gick inte ihop. Så från att kollektionen skulle 

vara uppdelad i tre städer så slutade det med att det blev en stad där inspirationen var hämtad.   

5.1.3 Kollektion 0.3 

Kollektionen med New York City som inspiration, blev den kollektion där temat är 

genomgående samtidigt som linjerna harmoniserar. En kollektion med sin inspiration från New 

Yorks kända och okända byggnader, broar, statyer och skyltar. Samtliga från samma århundrade, 

mellan slutet på 1800-talet till början på 1900-talet.  

5.2 Grafiska profilen 

5.2.1 Logotypen  

Från en början fanns det en annan logotyp, en logotyp som var handskriven och sedan omgjord i 

Adobes program Illustrator. Dock fanns det några nackdelar. Flera läste texten fel, då både 

namnet var obekant samt att handstilen var svår att tyda. En annan nackdel var att den påminde 

om en konkurrents logotyp.  



 

15 

 

Vilket ledde till två önskemål: Den skulle vara tydlig att läsa och ha någon geometrisk form som 

många andra logotyper har exempelvis: Acnes ”Lilla Nygatan” hus, Mercedes Benz symbolen 

liksom många andra varumärken.  Den geometriska formen blev en cirkel. En ifylld cirkel 

ovanför texten. En cirkel blev det eftersom det första smycket (inofficiella) som såldes var just en 

rund platta med namn på samt att en cirkel är en mjuk, enkel  form till skillnad från många andra 

former exempelvis en triangel eller rektangel.  Tanken är även att cirkeln ska kunna hittas på 

andra stället än bara över texten som exempelvis på förpackningen där cirkeln hittas som 

förslutning. Efter kontakt med Lasse Mellquist från Mellquist Layout så valdes det mellan ett 

tiotal olika typsnitt. Det typsnittet som valdes var Gotham light, ett tunt typsnitt samtidigt som 

det var ”brett” och passade tillsammans med den ifyllda cirkeln. Spärrning (alltså mellanrummet 

mellan bokstäverna) skapades  för att det skulle harmonisera och tydliggöra texten. Se figur 5 här 

nedan. 

 
Figur 5 - Logotype 

5.2.2 Förpackningen 

- Materialval på förpackningen 

 I och med att uppstarten skulle kosta så lite som möjligt så begränsades alla de alternativ som 

fanns och istället fattades ett beslut om att vika förpackningen för hand, till en början. Vilket i sin 

tur innebar att mer pengar kunde läggas på materialvalet istället för tillverkningskostnaden. Fyra 

utformningar av förpackningen har tillverkas som dummies/prototyp.  

- Modell 0.1 – den överdimensionerade tablettasken. 

Storlek (breddxhöjdxdjup): 60x60x25 mm. Placering av logotyp: framsidan , längst ner i 

högra hörnet ca 2-3 mm ovanför kanten. Förslutning: ett svart runt klistermärke  med en 

diameter på 37,5 mm med matt yta. Försluts på en sida.  

Limmad på både sidan och botten, sju ritsningar.  

Problem:  

- Tog lång tid att tillverka, inget speciellt utseende.  

- Tidskrävande med de två limfogarna.  

- Svår att få perfekt.  

- För tjock för att få bra i emballaget.  

- Kan inte levereras platt till en eventuell återförsäljare(beroende på den limmade botten). 
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- Modell 0.2 – en vanlig förpackning med 2:3 förhållanden. 

Storlek (bredxhöjdxdjup): 45x45x30 mm. Placering av logotyp: vänstra sidan, längst ner, 

centrerad ca 2-3 mm ovanför kanten. Förslutning: ett svart runt klistermärke  med en diameter 

på 25 mm. Glansigt. Försluts på en sida. 

Limmad på en sida, botten förslut med en ”lock tid” (P. Jacksson, 2012, s.67-71).  

Problem:  

- Tog trots bara en limfog lång tid att tillverka.  

- Svår att kvalitetssäkra.  

- För djupa enligt kravspecifikationen, ville helst inte ha djupare än 20 mm, så den här 

asken var allstå 50% djupare än vad som önskats.  

- Trots att asken skulle kunna levereras till en eventuell återförsäljare platt så går inte det då 

det är svårt att säkerhetsställa kvaliteten. 

- Modell 0.3 – asken med slimmat djup. 

Storlek (bredxhöjdxdjup): 50x50x15 mm. Placering av logotyp: På framsidan, längst ner till 

vänster ca 2-3 mm ovanför kanten. Förslutning: svart runt klistermärke  med en diameter på 25 

mm. Glansigt. Försluts på en sida. 

Problem:  

- Ett av smyckena fick inte plats i förpackningen. 

- Men svårt att motverka skevheten.  

- Trots att asken skulle kunna levereras till en eventuell återförsäljare platt så går inte det då 

det är svårt att säkerhetsställa kvaliteten. 

- Modell 0.4 – Asken blev en minipåse. 

Storlek (bredxhöjdxdjup): 55x80x20. Placering av logotyp: På framsidan. Vertikalt på högra 

sidan längst ner, ca 3-4 mm ovanför kanten. Förslutning: svart runt klistermärke  med en 

diameter på 37,5 mm med matt yta. Försluts vid öppningen. 

Problem:  

- Två limfogar. Skulle inte kunna levereras till en eventuell återförsäljare platt, beroende på 

den limmade botten.  

- PUGH’S beslutsmatis: 

Tabellen som finns längst bak i rapporten är PUGH’s beslutsmatris  (Ullman, 2010, s. 222-223), 

som används vid beslutsfattning. En av modellerna sätts som en referens och sedan jämförs  

referensen med de andra modellerna. Ifall den som jämförs med är lika bra så skrivs det  in ett 

”S” som står för samma, om den är sämre så får den ett minustecken och ifall den är bättre så får 

den ett plustecken. Sedan för att få fram ett resultat så slås poängen ihop. Ett  ”S”, samma, 

motsvarar noll poäng, ett minustecken -1 poäng och ett plustecken +1 poäng. Efter 

summeringen finns oftast ett resultat. Den förpackning som valdes var ”Modell 0.4” som ser ut 

som en påse, till skillnad från de andra askarna. 
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5.3 Hemsidan 
Efter att ha hämtat inspiration från de olika hemsidorna som beskrivs i avsnitt 3.1.3 så påbörjades 

skapandet av hemsidan. Hemsidan har under sin tid genomgått olika faser, närmare bestämt tre 

olika faser. De olika faserna är även hur de skapades.  

5.3.1 Imcreator - hemsidan 0.1 

Den första skapades på en hemsida för de som vill få upp en hemsida snabbt utan att kunna 

webbprogrammering. Hemsidan där hemsidan skapades heter www.imcreator.com . Där det 

fungerar på följande sätt: Du väljer en mall – Du skapar kategorier – Du fyller i med text och 

bilder. Vilket i teorin verkade bra och ett snabbt sätt att få upp en hemsida. När detta gjordes 

fanns inga krav eller önskemål om att en webshop skulle finnas på hemsidan. Men efter att ha 

köpt en domän så upptäcktes det dock att det man var tvungen att betala en avgift för att få upp 

sidan på internet. Så därför inleddes nästa fas av hemsidan vilket var Dreamweaver. 

5.3.2 Dreamweaver – hemsidan 0.2 

Dreamweaver är ett webbdesignsprogram som de flesta webbdesignerns använder. För att skapa 

en hemsida programmeras den i programmeringsspråk som heter CSS och HTML. Då dessa 

kunskaper inte fanns så behöves någon som kunde det här eller hade lätt att lära sig ett nytt 

programmeringsspråk. Det här visades sig dock vara mer tidkrävande än vad som förutspåtts 

vilket ledde till hemsidan aldrig blev färdig. Det var även svårt jämförelsevis med Imcreator att få 

sidan att se professionell. 

5.3.3 Tictail –hemsida 0.3 

Tictail är ett svenskt, relativt nystartat företag (startat maj 2012) som riktar sig mot de som inte 

kan webbprogrammering eller de som kan men som vill få upp den snabbt. Tictails mantra är att 

även mindre varumärken ska kunna sälja och på så sätt även bygga varumärkets identitet 

(tictail.com/about). Tictail är även gratis vilket innebär att om man vill ha något extra så får man 

betala för det själv annars får man grunden att bygga en hemsida helt utan kostnad. 

En av orsakerna till att tictail valdes berodde på att de i bästa fall hjälper till att marknadsföra 

webshopen och därmed varumärket. Skapandet av hemsidan gick till på så sätt att en mall 

användes och från den mallen togs det bort en del  detaljer och lades till andra för att undvika att 

den skulle se ut som en traditionell ”tictail-hemsida”. Tictail har även en funktion så att 

användaren ska kunna programmera om sidan om den vill i CSS. Vilket gjorde att  mycket av det 

som gjordes i Dreamweaver även kunde användas eller inspirera den sidan som skapades på 

tictail-sidan.      
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6 Resultat 

6.1 Smyckena 
Nedan visas bilder på smyckena, när de är färdiga och monterade. Det står även med information 

om smycken om varifrån inspirationen är hämtad samt storlek och materialval. 

6.1.1 Empire Ring 

 

Figur 6 – Empire Ring 

Ringbredd: 4,5 mm. Vingbredd: 13 mm, Vinghöjd: 20 mm. Material: Finsilver. Se figur 6 ovan. 

Den här ringen ritades och tillverkades för första gången år 2010. Det ringen föreställer är två av de ”art deco - 

vingarna” som är befintliga uppe vid spiran på Empire State Building.  

6.1.2 Chrysler Necklace 

 

Figur 7 – Chrysler Necklace 

Bredd: 9 mm, höjd: 20 mm. Material: Finsilver. Övrigt: Kedja i sterling silver, längd: 50 cm samt 

en bindring, oval. Se figur 7 ovan. 

http://dmb7ixdwya1nh.cloudfront.net/store/media/i/product/2000/0/33524-ecf4463f2b834ba2bfd7c4c3fc2f6af3.jpg
http://dmb7ixdwya1nh.cloudfront.net/store/media/i/product/2000/0/33524-eb960b4bbc0348c6a10ee10e95108746.jpg
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Det här halsbandet skapades med inspiration hämtad från toppen av Chrysler buildning. Ett diskret smycke och 

det minsta av dem som ingår i kollektionen. 

6.1.3 Brooklyn Ring 

 

Figur 8 – Brooklyn Ring 

Ringbredd: 3,5 mm. Höjd: 5 mm. Ringtjocklek: 2,5 mm. Material: finsilver. Se figur 8 ovan 

Den här ringen föreställer Brooklyn Bridge topp, där sidorna har formats efter fingret.Ytan har gjorts matt för 

nergröpningarna ska bli så framträdande som möjligt. 

6.1.4 Scientific Ring  

 

Figur 9 – Scientific Ring 

Ringbredd: 4 mm, topphöjd: 5 mm med en bredd på 6 mm. Material: Finsilver Se figur 9 ovan 

Inspirationen kommer från hustaket på the American Scientific Building. En enkel ring till dem som vill ha ett 

smycke som alla inte lägger märke till.  

http://dmb7ixdwya1nh.cloudfront.net/store/media/i/product/2000/0/33524-82a203e5b1654afa904c08065627bb68.jpg
http://dmb7ixdwya1nh.cloudfront.net/store/media/i/product/2000/0/33524-29bdebd47663426e82cfee1e5178b4e5.jpg


 

20 

 

6.1.5 Necklace of Liberty 

 

Figur 10 – Necklace of Liberty 

Längd: 30 mm bredd:28 mm. Material: finsilver, övrigt: Silverkedja i sterling silver med en längd 

på mellan 42-45 cm. Se figur 10 ovan. 

Inspirationen hämtades från Frihetsgudinnans krona, vilket halsbandet föreställer, uppochnervänt och 

simplicfierat.   

6.1.6 Electric Necklace 

 

Figur 11 – Electric Necklace 

Bredd: 30 mm med höjden 15 mm. Material: finsilver. Övrigt: Silverkedja längd 42 cm. Se figur 

11 ovan. 

Detaljen hittades över en port tillhörande General Electric Buildning som är en Art Deco byggnad. För att få till 

ett modernare stuk på smycket så gjordes ytan matt.  

http://dmb7ixdwya1nh.cloudfront.net/store/media/i/product/2000/0/33524-6450696ee2ae43e5900a5c65d2d7b818.jpg
http://dmb7ixdwya1nh.cloudfront.net/store/media/i/product/2000/0/33524-8e4fc04e5ce843a786739dfaa1273713.jpg
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6.1.7 One Way Necklace 

 

Figur 12 – One Way Necklace 

Längd: 35 mm och höjd:12 mm. Med en kedja där man kan variera längden mellan 42-50 cm 

alternativ att man kan få det som armband med en grövre kedja. Se figur 12 ovan. 

När man besöker New York City så ser man det här skylten överallt på New Yorks gator, enkelriktat skylten 

”ONE WAY”. För att göra en variant på den här så skrevs texten i skrivstil med en lite tjockare tuschpenna. 

Vilket resulterade i det inte riktigt syns vad som står på halsbandet.  

6.1.8 Gothic Bracelet 

 

Figur 13 – Gothic Bracelet 

 Bredd: 25 mm och höjd 15 mm. Övrigt: armbandkedja, pansarlänk. Se figur 13 ovan. 

Det enda armbandet i kollektionen. Det här armbandet fick sin inspiration från en bro som ligger i Central 

Park. En bro som brukar kallas för den gotiska bron. Den del av bron som blev själva smycket var sidorna på 

bron, som i sin tur har fått sin inspiration från blomblad. 

http://dmb7ixdwya1nh.cloudfront.net/store/media/i/product/2000/0/33524-f3ec00838de64be7a40ee893ab3fd4bb.jpg
http://dmb7ixdwya1nh.cloudfront.net/store/media/i/product/2000/0/33524-a6b98e1d8bfc4da2b7694237f15d4a50.jpg
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6.2 Förpackningskonstruktion 
Det koncept som valdes, valdes med hjälp av PUGH’S beslutsmatris. Den 

förpackningskonstruktion som valdes var Modell 0.4   och fick där efter det nya namnet Modell 

1.0. En förpackning som uppfyller de krav som ställts på förpackningen. Efter att ha fattat beslut 

om att satsa på Modell 1.0 så inleddes fas två: placering av logotyp samt vilken färg Carinellas 

symbol (det cirkulära adhesivet) skulle ha. 

För att ta reda på vad som var det bästa valet så skapades fem olika layouter.  

6.2.1 Modell 1.1  

Logotypen var placerad på den högra kanten, vertikalt  med ett vitt klistermärke. Se figur 14 

nedan. 

6.2.2 Modell 1.2  

Logotypen var centrerad mitt på påsen med ett svart klistermärke. Se figur 14 nedan. 

6.2.3 Modell 1.3 

Logotypen var placerad på den högra kanten längs botten. Svart klistermärke. Se figur 14 nedan. 

6.2.4 Modell 1.4  

Logotypen var placerad på det vita klistermärket, klistermärket sätt i sin tur på så att texten är 

horisontellt med påsens övre kant. Se figur 14 nedan. 

6.2.5 Modell 1.5  

Logotypen även här var placerad på det vita klistermärket men till skillnad från Modell 1.4 så 

sitter texten vertikalt. Se figur 15 nedan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 – Från vänster längst upp, Modell 1.1 
och Modell 1.2. från vänster längst ner, Modell 
1.3 och Modell 1.4 

Figur 15 – Modell 1.5 
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Så efter att ha skapat del olika modellerna så skickades en bild ut till tio oberoende personer med 

frågan: Vilken förpackning tycker du är finast? Svaret blev antingen Modell 1.1 eller Modell 1.2 av 

samtliga medverkande. Vilket ledde till en blandning mellan dem båda. Modell 1.1 med ett svart 

klistermärke. Vilken fick sitt namn ”The packaging”. Se figur 16 nedan. 

 

 

Figur 16 – Den slutgiltiga förpackningen ”The packaging” 

6.3 Visitkortet 
Nedan visas visitkortet hur det ser ut som en data-fil. Se figur 17 nedan. 
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Figur 17 - Visitkortet 

 

6.4 Hemsidan 
Resultatet av hemsidan, alltså den slutgiltiga hemsidan som skapades på tictail finner du nedan. 

Både varför hemsidan ser ut som den gör och bilder på hur den ser ut. Tanken  med hemsidan 

var att den skulle kännas öppen, enkel och ren. 

6.4.1 Startsidan  

Efter att ha skrivit in www.carinella.se så möts kunderna av en sida som speglar Carinella. 

Hemsidan är grafisk med minimalt med färg, detta för att smyckena ska synas så mycket som 

möjligt. På startsidan finns en header som innefattar logotypen och samt några navigerbara 

kategorier. För att hemsidan inte ska kännas svävande så har ett streck lagts till. På startsidan 

finns även en bild som säger vad kollektionen handlar om, en svartvit bild på New York Skyline. 

Den här bilden används för kunderna ska förstå varifrån inspirationen är hämtad, samt för att de 

ska få den rätta urbana känslan.Typsnitten som används för kategorin är ”Lato” som är ett 

typsnitt utan seriffer. Detta typsnitt återkommer sedan på hemsidan. Se figur 18 nedan. 
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Figur 18 – Startsidan på hemsidan 

6.4.2 Textsidor  

Textsidorna är exempelvis ”About” och ”Contact” där det viktigaste är texten. För att lätta upp 

texterna så har även en bild använts vid sidan så att det ska kännas lättare att läsa texten som står. 

På sidorna så har två rubiker använts , som kan motsvara hur det ser ut i en rapport exempelvis 

med en huvudrubrik och en underrubrik. Rubrikerna har typsnitt Playfair display som används 

via Google webfonts och brödtexten typsnittet Lato, även det från google webfonts. Att google 

webfonts används är för att det är kostnadsfritt samt att det finns ett utbud på över 300 fonter, 

vilket är många om man jämför med Adobes grundutbud på cirka 20 fonter. Se figur 19 nedan. 

 

 

Figur 19 – Textsidorna på hemsidan 

6.4.3 Produktsidor 

Produktsidorna finnes efter att ett tryck har gjorts på det smycke som önskas. Produktsidan är 

uppbyggd på samma sätt: en bild som är vänsterställd och text som är högerställd på själva sidan. 
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Texten är vänsterställd. Typsnitten är desamma som resterande hemsidan. Texten beskriver 

varifrån inspirationen till smycket kommer från, material, vilka storlekar som finns samt vilken 

ytfinish smycket har. På produktsidan finns även priset samt en ”add to cart” knapp där man kan 

lägga till smycket i sin varukorg. Se figur 20 nedan. 

 

Figur 20 – Produktsidan på hemsidan 
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7 Slutsats och analys  
Nedan beskrivs de mål som sattes upp för projektet samt huruvida det har gått och vilka 

slutsatser som kan dras. Varje mål är ett eget stycke. 

”Skriva en marknadsplan som beskriver marknaden och hur marknaden ska nås”. Den här punkten 

genomfördes på ett alternativt sätt. Istället för att lägga ner tid på att skriva en lång marknadsplan 

så skrevs det en kortare marknadsplan, som beskriver det mest väsentliga enligt 

marknadsföringens guru ”Kotler” (economist.com). Detta gjordes för att en marknadsplan oftast 

kan bli väldigt lång och kan ta lång tid att skriva men oftast räcker det att skriva en kortare 

marknasplan där det allra väsentligaste beskrivs. Det kan finnas en nackdel med den här metoden 

vilket kan vara att någon del i processen har glömts bort vilket den kanske inte hade om det hade 

skrivits en traditionell marknadsföringsplan som kan ligga från trettio sidor. Men eftersom det här 

projektet hade en utsatt tid på 400 timmar att genomföra de målen så fattades ett beslut om att 

det var för mycket lägga ner 25 procent av all den tid på att skriva en marknadsföringsplan. I 

marknadsplanen beskrivs även hur marknaden ska nås och med vilka metoder. Mer om det finns 

under kapitlet marknadsföringsplanen.  

”Skapa en smyckeskollektion på mellan fem till tio smycken, både ringar, halsband och armband”. Det här 

målet avklarades. En kollektion skapades på åtta delar varav tre ringar, fyra halsband och ett 

armband. En smyckeskollektion som är nytänkande och uttrycksfull där mer eller mindre kända 

monument används som inspiration. Under tiden som kollektionen skapades gick det igenom tre 

olika faser, från att ha varit en kollektion med budskap och några världskända byggnader till som 

gick över till att representera tre världsstäder: Paris-London-New York till att bli den slutgiltliga 

”New York City collection”. Att kollektionen har genomgått dessa förändringar beror på att 

smyckena skulle vara något nytt på marknaden jämförelsevis med konkurrenterna samt att 

kollektionen skulle ha en röd tråd. Den nya blev att broar, statyer och byggnader blev smycken 

och den röda tråden blev New York från 1800-talet till tidigt 1900-tal. Det som redan nu skulle 

kunna förbättras är tillverkningsmetoderna idag tillverkas de för hand i silverlera vilket leder till 

längre tillverkningstider men med fler möjligheter, kunderna har alltså mer att säga till om och 

kan därför påverka mer på slutprodukten om så önskas.  

”Skapa en grafisk profil åt Carinella med förpackning, etiketter och visitkort eventuellt en liten broschyr eller 

motsvarande”. Den grafiska profilen är satt. Logotypen är designad, den finns en färdig 

förpackning,  visitkorten är upptryckta, ett designförslag på en eventuell etikett finns tillgängligt 

men däremot finns den ingen broschyr som är gjord. Att det inte finns en färdig broschyr beror 

på att behovet inte är tillräckligt stort. En broschyr kommer troligtvis att göras och börja tryckas 

då försäljningen sker i butiker, då behovet uppstår. Att trycka för hand är ett billigt sätt att få det 

som önskas men även ett tidskrävande tillverkningssätt, tillverkningssättet förutspås att ändras 

med stigande inkomster när tiden måste läggas på exempelvis att promota företaget och sälja in 

till butiker. Förpackningen tillverkas idag även den ”in house” detta främst för att hålla nere 

kostnaderna men i framtiden kommer  tillverkningen av den läggas ut alternativt att liknade (ej 

specialbeställda och måttbeställda) förpackningar som redan finns kommer att användas under 

förutsättningen att små kvantiteter kan beställas, då det är onödigt att ha stora lagerkostnaderna 

och även smidigare att beställa in efter behov, vilket även leder till att förändringar är billigare att 
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göras. Visitkorten trycks för hand men med ökande försäljning måste även de tillverkas på annat 

sätt, troligtvis på ett av de företag som sedan tidigare har kontaktats, då de företagen ligger i 

Stockholmsområdet samt att de pappret som valts går att använda. Etiketten som endast finns 

som en ideskiss kommer till en början att tryckas för hand precis som visitkortet och 

förpackningen. Sen är det troligt att även den kommer tillverkas på ett tryckeri exempelvis på 

samma tryckeri som där visitkortet kommer tryckas.  

”Utforma en hemsida” ett mål som är avklarat. En hemsida finns numera att besöka på adressen: 

www.carinella .se. Det här var den del i projektet som tog mer tid än vad som förutspåddes. Från 

att det endast skulle vara en hemsida där kunderna kunde se vilka smycken som fanns och sedan 

beställa via den mail som fanns på sidan till att bli en fungerande webshop med betalfunktion. 

Eftersom det här var något som var alldeles nytt så var programmerandet att ske av någon 

utomstående för att det inte skulle ta allt för lång tid. Den hemsidan som idag finns är en hemsida 

som är enkel och stilren den är även anpassad för hela världen så den är på engelska samt att 

kunderna ska kunna beställa smycken från världens alla länder. Idag drivs webbshoppen via ett 

företag som heter Tictial, som idag är gratis så om det kommer förbli gratis så kommer Carinella 

använda sig av den sidan i annat fall kanske en utvärdering kommer göras huruvida det är värt att 

betala för det eller ej. För så säkra betalningar som möjligt sker allt via Paypal som tar ut en 

procentuell kostnad vid varje såld vara. Det som hade kunnat göras bättre var om Tictail hade 

hittats tidigare för Tictail innebar att det som tidigare var svårt blev lättare att hantera. 

”Föreslå tillverkningsmetoder för serietillverkning”. I rapporten beskrivs några av de mest vanligaste 

tillverkningsmetoderna som finns vid serietillverkning av smycken och andra gjutsaker. Att gjuta i 

silver är en av de tillverkningsmetoderna som är vanligast och tidseffektivast när det kommer till 

att tillverka i serier till skillnad från silversmide där endast ett få kan tillverkas med tiden. Det 

finns dock ett problem när det kommer till serietillverkning av den här kollektionen. Alla 

smycken är inte lämpade att gjuta då de är tredimensionella. Det som bör ske i framtiden, om det 

är så att beställningarna ökar är att ett alternativt tillverkningssätt måste finnas än det som sker 

idag, då tillverkningstiden är väldigt varierande för de olika smyckena. Tillverkningstiden (den 

totala) ligger på mellan 30 minuter till fyra-fem timmar vilket innebär att timpenningen ligger 

väldigt olika beroende på smycke. Så alternativ skulle tillverkningen kunna läggas ut på olika 

silversmedjor, det negativa är att det kan vara svårt att hitta någon som kan tillverka smyckena till 

ett överkomligt pris, speciellt här i Sverige. Det Carinella vill stå för är att det är handtillverkat i 

Sverige vilket ska öka varumärkets identitet men samtidigt så både priserna och kostnaderna vara 

överkomliga. Om priserna är för höga minskar antalet intressenter. 
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8 Rekommendationer 
Företaget (Carinella) rekommenderas att hitta alternativa tillverkare för smyckena så väl som för 

förpackningarna och de andra trycksakerna då beställningarna ökar och tiden måste 

omprioriteras. Tiden måste då läggas på marknadsföring, kundkontakt, leverantörskontakt samt 

försäljningställen. 

Carinella bör dock inte ha som mål att bli lika stort som Efva Attling. Då företaget inte får tappa 

sin identitet om att vara något litet, nytänkande och modernt. Kunden bör alltid vara i fokus och 

de beslut som fattats ska alltid vara gynnsamma för kunden.  

Eftersom det är ett litet företag bör Carinella redan från start satsa på små inköpskvantiteter och 

hålla så låga lagerkostnader som möjligt. Smyckena ska allra helst endast göras på beställning så 

att ingen beställning görs i onödan. Det som är dåligt med det här är den ekonomiska aspekten, 

det kostar mer att köpa in i mindre kvantiteter. Men det är lättare och även billigare att förnya 

och förbättra. 

Företaget rekommenderas även att satsa på miljön som är i tiden. Se över frågor som 

närproducerat i den mån det går, miljövänliga material så som till både smyckena och 

förpackningsmaterial.  
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Kontakter med underleverantörer 

Nedan beskrivs vilka företag som har hjälpt till eller kontaktats vid skapandet av den grafiska 

profilen men även med smyckena.  

Hessman design – En enskild firma som drivs av Nicklas Hessman som är en 

förpackningsdesigner. Jobbar främst med mindre företag. 
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En prisförfrågan gjordes. Kostnaden för förpackningen med tryckt logotype, i ett annat material 

än det som önskades samt logotypen. Skulle kosta 10 000 SEK exklusive moms för hundra 

stycken. Med andra ord låg styckkostnaden på ungefär 100 SEK. Vilket var alldeles för mycket 

med tanke på att priserna för smyckena kommer ligga på 600-1 900 kronor. Så därför avslogs 

erbjudandet. 

Inkkit – en butik som ligger på etsy.com. En butik med diverse pysselsaker, så som klistermärken 

(tillverkade av Inkkit i USA) kuvert i miniformat, glitter och bomullsband i olika färger och 

mönster. 

En beställning gjordes eftersom  det var möjligt att stämpla på de ljusa klistermärkena, som var 

till en fördel efter som då finns möjligheten att stämpla logotypen på klistermärkena  då det kan 

öka seriositeten för företaget.  

Materialval 

Antalis – Ett pappersgrossistföretag med showroom kombinerat med butik på Birger Jarlsgatan i 

Stockholm.  

För papper på marknaden. Ett urval som betstår utav ett hundratal papper. Vita papper, färgade 

papper och papper med eller utan prägling. Det första besöket gjordes tidigt i processen för 

inspirationens skull. ”Rives Design” blev resultatet som används till både förpackning och 

visitkort. 

Tryckerier 

Digaloo – Ett företag som trycker bland annat broschyrer och visitkort som är beläget på Norra 

Stationsgatan i Stockholm. 

Efter att ha haft kontakt med med Jennifer Solberg på Digaloo så fattades ett beslut om att det 

var för dyrt för Carinella att göra en beställning. Offerten visade att tillverkningen för 300 

visitkort skulle kosta 5000 SEK exklusive moms.  

Kanonkopia – Ett företag som trycker visitkort och andra trycksaker företaget, ligger på Magnus 

Ladulåsgatan i Stockholm. 

Efter att ha haft kontakt med Fredrik Lönnkvist på kanonkopia så visades sig även det här vara 

lika dyrt med en skillnad på 300 SEK, vilket inte gjorde att det blev en beställning. Dessutom 

visste han inte om de kunde få in det papper som önskades vilket var måste, för att kunna göra 

en beställning. 

Stämpeltillverkare 

Papersushi,  ligger på hemsidan Etsy.com. – En liten butik som  drivs av Jennifer Montgomery. I 

butiken finns stämplar i alla dess storlekar, både färdiggjorda samt specialordrar. Efter att mailat 

med Jennifer Montgomery så gjordes en order på både logotypen samt på visitkortet. 
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Bilagor 
Förpackning, modell 0.1. 

    

Förpackning modell 0.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förpackning modell 0.3 
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Förpackning modell 0.4 

                 

PUGH-matrisen 

 Modell nummer: 0.1 0.2 0.3 0.4 

Kriterier:      

Helst inte djupare än 20 mm.  R S + + 

Utrymme för logotyp på 4x40 mm.  E S S S 

Spillet ska helst vara < 10%.  F S + + 

Inte mer än 2 limfogar.  E + + S 

Alla smycken ska få plats.  R S - S 

Inte ta mer än någon sek att försluta.   E S S + 

Tillverkningstid ej mer än 20 minuter.  N S S + 

Möjlighet att levereras platt till kund.  S S S S 

Så få ritsningar som möjligt.  E - - S 

Ej påverkas av en hands tryck.  N + - S 

 Resultat:  1 0 4 
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