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Förord 
 

Denna uppsats skrevs under våren 2006 på Södertörns Högskola i Stockholm. Under 

denna period fick vi hjälp av en rad olika personer som vi vill passa på att tacka. 

Framförallt vill vi tacka intervjupersonerna som ställde upp på relativt kort varsel trots 

det hektiska schema Ni befann er under vid tidpunkten.  

Empiriunderlaget blev tack vare djupintervjuerna en intressant läsning, bestående av 

flera stora men även mindre samt nya aktörer på den svenska kaffe och 

förpackningsmarknaden. 

Under uppsatsens gång har vi skaffat oss erfarenhet, ny kunskap och insikt i hur 

svenska kaffe och förpackningsföretag resonerar då det gäller hanteringen av 

förpackningen som differentieringsverktyg och identitetsbärare.  

 

Återigen, tack för Er medverkan!    

 

Stockholm, Juni 2006 

 

Tony Löfholm 

Per-Henrik Öhman 
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Sammanfattning 
Sedan tidigare är förpackningars betydelse ett relativt väl utforskat område, men 

framstående forskare inom området efterfrågar idag fler empiriska undersökningar. 

Tidigare forskning består främst av generella studier om förpackningens ökade 

betydelse och dess roll som kommunikationsverktyg respektive varumärkesspridare. 

Trots att forskning inom området har bedrivits i mer än 50 år finns det alltså idag 

fortfarande en del luckor att fylla inom specifika produktområden.  

Det vi märkte vid en närmare granskning av ämnesområdet, var att det saknades en 

samlad syn från förpackningsexpertis och från ett flertal företag ur en och samma 

bransch på hur förpackningen kan och bör användas som differentieringsverktyg och 

identitetsbärare. För denna undersökning valdes därför svenska kaffeföretag som 

studieobjekt med fokus på förpackningarna. Syftet med uppsatsen blev därmed att 

skapa förståelse och undersöka ovan nämnda frågeställning. För detta ändamål 

genomfördes 8 stycken kvalitativa intervjuer vilket resulterade i en förståelse om att 

rätt använd, är förpackningen ett effektivt verktyg som kan identifiera och differentiera 

företagets identitet och kärnvärden. Förpackningen utgör således ett värdefullt och 

för svenska kaffeföretag högst användbart medel för påverkan. Den används också 

idag i stor utsträckning av dessa, dock med varierande resultat.  
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1. INLEDNING 
 

Avsikten med det inledande kapitlet är att kort redogöra för förpackningen, dess olika uppgifter och 

funktioner. Detta följs av en beskrivning av studiens problemområde. Vidare diskuteras de 

avgränsningar som anses vara nödvändiga för att begränsa studiens omfattning. 

 

 
1.1 Bakgrund 
Förpackningar är något som vi konsumenter dagligen konfronteras med. I princip är 

förpackningens uppgifter att skydda varan från kemiska, mekaniska och fysiska 

skador under transport, avgränsa en lämplig kvantitet, underlätta dess hantering, 

identifiera varan och dess producent samt informera konsumenten om produkten. 

Dock har det inte alltid sett ut på det sättet.  

 

Till en början var förpackningens huvudsakliga uppgift främst att skydda och 

avgränsa kvantiteter det som stod i fokus, men förpackningens roll förändrades i och 

med transformationen som skedde till självservice i butiker i början av 1930-talet, då 

förpackningen fick en alltmer betydande roll.1

 

Flytten skedde till större butiker och med en också tydligare uppdelning mellan olika 

varor i butik. Detta ledde till att större krav också ställdes på förpackningarna, inte 

bara utformningen av dem utan också profileringen, konkurrensen blev hårdare inte 

bara på butikshyllan utan även i hushållen.2

 

Siffror visar idag att ungefär hälften av de köp som görs i en butik till största delen är 

oplanerade.3 Trenden har också gått mot att allt fler konsumenter vid ett och samma 

tillfälle väljer att handla ett stort antal olika varor samtidigt, vilket i sin tur leder till 

mindre disponibel tid med varje enstaka produkt. 

                                                 
1 Danger 1987; Behaeghel 1991, Danton de Rouffignac 1990, (se Rettie & Brewer (2000) “The verbal 

and visual components of package design”) 
2 Thompson 1996, (se Rettie & Brewer (2000) “The verbal and visual components of package design”) 
3 Cobb and Heyer 1993, (se Rettie & Brewer (2000) “The verbal and visual components of package 

design”) 
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En förpackning kan förutom att vara ett smidigt sätt att förvara en produkt på, också 

vara ett effektivt verktyg för att kunna påverka potentiella köpare. Som skäl för det 

ges följande; 4

 

• dess förmåga att nå nästan alla köpare av en kategori 

• dess förmåga av närvaro vid det viktiga köptillfället 

• den höga involveringsnivån som förpackningen erbjuder konsumenter som 

aktivt vill undersöka en vara  

 

En hel del förändringar har därmed skett sedan de första moderna förpackningarna 

på 1930-talet fick sitt genombrott. Även om en av huvudfunktionerna med en 

förpackning fortfarande är att skydda produkten vid transport, är det uppenbart att 

förpackningar också är viktiga ur marknadsföringssynpunkt. Under senare tid, då ett 

stort antal likartade produkter konkurrerar med varandra, inser alltfler företag också 

vikten som förpackningen kan spela vid ett köpbeslut.5  

 

Det är alltså inte längre bara produkten i sig som jämförs med konkurrerande varor, 

utan också förpackningen som spelar in vid köpbeslut. Väljer konsumenten den 

önskade förpackningen innebär det också att marknadsföraren har lyckats i sin 

strävan att påverka konsumenten.6  

 

1.2 Problemdiskussion 
Varumärkesägare blir allt bättre på att använda förpackningen som kommunikatör 

och värdeskapare för sina produkter. Det gäller att möta den medvetne 

konsumentens ökande krav, inte endast när det gäller funktionalitet såsom skydd och 

förvaring utan även när det gäller utseende och estetik, såväl som identitet och 

upplevelser.  

 

                                                 
4 Behaeghel 1991; Peters 1994, (se Rettie & Brewer (2000) “The verbal and visual components of 

package design”) 
5 Prendergast, P & Pitt, L. (1996): Marketing, logistics and the environment: Are there trade-offs? 
6 Meyers, H & Lubliner, M. (1998): The Marketer’s guide to successful package design 
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Förpackningen har, vilket nämnts i föregående kapitel, gått från att i huvudsak 

skydda produkten till att under senare år vara bärare och förstärka varumärken 

bakom produkten och inte minst påverka till köp. En viktig del i denna utveckling har 

därför varit att utveckla och profilera sin produkt via en i jämförelse med tidigare 

alltmer säljande förpackning. En ”vinnande” förpackning skall samspela med 

produkten och de värden som företaget vill förmedla. Fångar inte förpackningen ögat 

redan i butiken är det heller inte många konsumenter som kommer att köpa denna.7

 

Flera färger, annorlunda former, präglingar återfinns idag på de flesta produkter inom 

de allra flesta produktområden. Kampen i butikshyllorna mellan fler produkter av 

homogent slag kräver som sagt mer säljande förpackningar, inte minst då 

undersökningar visar att så mycket som 73 % av alla köpbeslut fattas vid 

exponeringstillfället.  

 

Tidigare har det främst varit inom produktområden som kan räknas som exklusiva, 

såsom sprit och parfym, än vardagligare dito där förpackningen ansetts som viktig 

och därför varit mer påkostad. Idag är förpackningen lika viktig men med skillnaden 

att detta gäller för alla olika typer av konsumentförpackningar, i högsta grad 

dagligvaror som livsmedel där det finns många olika alternativ av i princip samma 

produkt. 8

 

Förpackningars generella betydelse är sedan tidigare ett relativt väl utforskat område, 

men framstående forskare inom området efterfrågar idag fler undersökningar.9 

Tidigare forskning fokuserar främst på förpackningars ökade betydelse och dess roll 

som kommunikationsverktyg respektive varumärkesspridare.  

 

Trots att forskning inom området har bedrivits i mer än 50 år finns det alltså idag 

fortfarande en del luckor att fylla inom specifika produktområden. Design och 

utformning på produkters förpackning är en avgörande faktor för om kunden skall 

                                                 
7 Bilaga Dagens Industri september (2005): Vinnande förpackningar – Design, Material och Innovativa 

lösningar 
8 Rettie, R , Brewer C, (2000): The verbal and visual components of package design 
9 Bloch (1995); Underwood et al, (2001); Rettie och Brewer, (2000), se Silayoi, P & Speece (2004): 

Packaging and purchase decisions 
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köpa just den specifika produkten. 10 Särskilt borde detta gälla för exempelvis 

livsmedel som får antas kräva mindre eftertanke vid köpbeslut. 

 

Tidigare studier som bedrivits om bland annat svenskt mineralvatten11, konfektyr 

med mera visar att förpackningen varit viktig för att påverka konsumenter vid 

köpbeslut. Exempelvis visar en studie om olika dagligvaror på den svenska 

livsmedelsmarknaden att förpackningen är så pass viktig för att påverka 

konsumenterna i valsituationen att den bör betraktas som det femte P: et12 i 

marknadsmixen13.  

 

Vad en och samma undersökning inte behandlar är en samlad syn från 

förpackningsexpertis och ett urval företag som tillhandahåller en och samma 

basvara, på hur betydelsefull förpackningen är som differentieringsverktyg och 

identitetsbärare. I och med detta avser vi undersöka; Hur differentierar sig svenska 

kaffeföretag genom sin förpackning och hur används förpackningen som 

identitetsbärare? 

 
1.3 Syfte  
Syftet med undersökningen är att skapa förståelse för hur svenska kaffeföretag 

använder sin förpackning som identitetsbärare och differentieringsverktyg. 

 

1.4 Avgränsning 
Vi avgränsar oss till att enbart fokusera undersökningen på företag som är 

verksamma främst i Sverige. Detta gäller de kaffeföretag som ingår i undersökningen 

såväl som förpackningsspecialisterna. Undersökningen bidrar således med vad 

expertis från förpackningsföretag samt representanter inom kaffeföretagen anser om 

                                                 
10 Silayoi, P, Speece, M (2004): Packaging and purchase decisions 
11 Sjöberg et al, (2006): Förpackningsdesign – En studie om den svenska mineralvattenmarknaden 
12 Axelsson et al. (2002): Packaging – det femte P:et?  
13 Marknadsmixen är en uppsättning verktyg som kan användas av företag för att skapa reaktioner hos 

sin målgrupp och uppnå sina marknadsföringsmål. Verktygen ( De fyra P:na) kallas pris, plats, 

produkt, påverkan. se Kotler et al (2001): ”Principles of Marketing”, Se även kapitel 4,s.32 i denna 

undersökning 
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hur förpackningen kan användas respektive används som identitetsbärare i 

differentieringssyfte.  
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2. Tidigare forskning 
 
Detta kapitel redovisar den forskning som tidigare gjorts om förpackningar. De utvalda delarna i detta 

kapitel ligger relativt nära det vi själva avser att undersöka i denna uppsats och därmed anser vi det 

vara motiverat att göra en resumé av det som tidigare har undersökts. Förhoppningsvis leder detta till 

djupare förståelse och ett bredare angreppssätt av senare delar i vår egen undersökning.  

 

 

2.1 Förpackningens marknadskommunikativa funktioner 
Tidigare forskning tyder på att förpackningar kan uppfylla multipla syften i relation till 

ett företags externa aktiviteter. Förpackningar kan ses som en integrerad del av 

produkten då de ofta är den första kontakten som konsumenten har med ett företags 

varumärke. Förpackningen kan därför vara en betydelsefull komponent i flera 

avseenden.14

 

Precis som det inledningsvis diskuterades, skyddar och bevarar förpackningen 

innehållet, kan påverka vid köpbeslut, hjälpa till att upprätthålla priser, förespråka 

hygien och säkerhet, samt vara unik. Förpackningen kan därmed i allra högsta grad 

ses som ett marknadsföringsverktyg. Vidare kan förpackningen vara av strategiskt 

värde för ett företags marknadsstrategi och konkurrensfördelar kan nås genom att 

använda sig av passande förpackningslösningar i relation till hur marknaden ser ut 

vilket kan möjliggöra konkurrensfördelar.15

 

Då förpackningen blivit en källa för information har detta skapat, en i relation till 

konsumenten, stark närvaro för produkten med möjlighet till bestående 

varumärkesuppbyggnad. Detta innebär i korthet att förpackningen, om den används 

på rätt sätt, kan vara ett verktyg för företag för att bygga kundlojalitet. Forskning har 

visat att marknadsförare har mindre än en sekund på sig att göra intryck på en 

konsument. Därför är förpackningen enligt Sara (1990) av yttersta prioritet som 

marknadsföringsverktyg. Särskilt påtagligt har detta blivit sedan man övergick till 

självservice i butiker. I en typisk matvarubutik idag passerar konsumenten runt 300 

                                                 
14 Rundh, B. (2005): The multi-faceted dimension of packaging – Marketing logistic or marketing tool? 
15 Sara, R. (1990): Packaging as a retail marketing tool 
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varor per minut. Därför är det viktigt att förpackningen lämnar ett bestående intryck 

som påverkar denne till att köpa en viss produkt.16

 

Förpackningen bidrar även till det direkta igenkännandet av ett företag och dess 

varumärke. Möjligheten att designa innovativa förpackningar kan leda till stora 

fördelar gentemot konsumenter och producenter. Förpackningen som multifunktion är 

därför inte bara ett sätt att skydda förpackningen på, utan lika mycket är den ett 

viktigt verktyg i marknadsmixen.17

 

2.2 Förpackningens design 
Förpackningens design eller utformning är en sammansättning av dess olika 

beståndsdelar färg, form, grafik och storlek. När det gäller produkter som kräver liten 

eftertanke vid själva köptillfället kan förpackningens design ge intryck som har en 

långsiktig inverkan på ett köpbeteende. Nancarrow, Wright & Brace (1998) fann i sina 

undersökningar just detta och för att en förpackning inte ska vara en i mängden, 

krävs det alltså att förpackningens design står ut från likartade förpackningars.18

 

Enligt Bloch (1995) kan en förpacknings design bidra till framgång. Då de personer 

som utformar en förpackning tar beslut, bör de noggrant överväga områden som 

form, skala, färg, text, material och proportioner. De flesta förpackningar används 

endast en kort period, från att produkten köps in till att den är förbrukad.  

Är dock den estetiska delen av förpackningen tillräckligt tilltalande, är det inte ovanligt 

att en förpackning blir stående i hemmet under längre perioder.19

 

Dumaine (1991) menar att på marknader som karakteriseras av många snarlika 

produkter, är specifikt förpackningens form ett sätt att fånga konsumentens 

uppmärksamhet. Genom nya innovativa förpackningar eller en unik design, kan äldre 

                                                 
16 Sara, R. (1990): Packaging as a retail marketing tool 
17 Sara (1990): Packaging as a retail marketing tool 
18 Nancarrow, C et al. (1998): Gaining competitive advantage from packaging and labelling in 

marketing communications 
19 Bloch, P. (1995): Seeking the ideal form: Product design and consumer response 
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förpackningar fås att framstå som bleka kopior i jämförelse med den nya.20 

Förpackningens form skapar ofta det allra första intrycket och genererar på så sätt 

medvetet eller omedvetet jämförelser med andra förpackningar och dess attribut.21

 

Enligt Silayoi & Speece (2004) är det specifikt förpackningens storlek och form, i 

kombination med det låga eller höga engagemang som krävs av konsumenten vid 

köp av en viss produkt, det som påverkar bedömningen och besluten gällande en 

förpackning. Enligt ovan nämnda, använder konsumenter storlek och form som ett 

sätt för att omedvetet förenkla igenkännandet vid bedömningar av produkter och 

beslut gällande inköp av dessa. Vidare menar Silayoi & Speece att den tidspress 

konsumenten befinner sig i när köpbeslut skall fattas också är av avgörande 

betydelse för om kunden ”faller för” en specifik förpackning. En unik form väcker 

exempelvis snabbare konsumentens nyfikenhet och uppmärksamhet och genererar 

sannolikt köp.22

 

Meyers (1998) menar att alla element som en förpackning består av, på olika sätt 

spelar en roll gällande den kommunikation som sker mellan företag och konsument. 

En förpacknings form kan användas för att kommunicera på ett sådant sätt att det 

påverkar konsumentens uppfattning, vädjar till personens känslor eller etablerar en 

önskan från konsumenten innan personen läser texten på förpackningen eller ens 

har sett själva produkten eller innehållet.23

 

Det är även möjligt att manipulera det imaginära och produktens position, genom att 

selektera och använda sig utav en viss form, ett visst förpackningsmaterial eller ett 

differentierande attribut, vilket i längden leder till möjligheter att påverka 

uppfattningen om förpackningen och därmed det slutliga köpbeslutet. Meyers menar 

även att det ofta, från företagens sida, är lätt att förivriga sig i viljan att vara unik, 

vilket kan leda till en motsägelse till företagets marknadsstrategi. 

 

                                                 
20 Dumaine. (1991): Design that sells and sells and.., se (Bloch (1995): Seeking the ideal form: 

Product design and consumer response)  
21 Rettie, R , Brewer C. (2000): The verbal and visual components of package design 
22 Silayoi, P, Speece, M. (2004): Packaging and purchase decisions 
23 Meyers, H & Lubliner, M. (1998): The Marketer’s guide to successful package design 
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Olika förpackningars storlekar kan också påverka konsumenters olika nivå av 

involvering. Om en förpacknings form har förmågan att locka konsumenter och spela 

på känslor, har förpackningens grafik, det vill säga de visuella delarna som dekorerar 

förpackningens ytskikt, ännu större möjligheter att påverka och inbjuda konsumenten 

till köp. För att så ska vara fallet måste den grafiska utformningen baseras på en 

distinkt positioneringsstrategi, som sedan oavsett senare skeenden måste följas. 

 

Förpackningens grafik inkluderar layout, färgkombinationer, typografi och 

produktfotografier, vilka tillsammans skapar en bild av produkten och företaget som 

står bakom denna. För låginvolveringsprodukter är sambandet ofta starkt mellan 

förpackningen och marknadskommunikationen.24 Utvärdering av förpackningens 

attribut har visat sig vara av stor betydelse vid låginvolveringsbeslut och därav blir en 

förpacknings färg, grafik, form och storlek av kritisk innebörd.25  

 

Möjligheterna att påverka genom exempelvis en förpacknings grafiska utformning är 

stora. Grafiken har fördelen att både förmedla informativa och emotionella element. 

Informativa element inkluderar enligt Meyers följande; 26

 

• varumärkesidentitet 

• produktnamn 

• produktbeskrivning 

• attribut beskrivning 

• produktens fördelar 

• användarinstruktioner 

• storlek och innehåll 

• varningstexter 

 

Enligt Meyers är det varumärket på förpackningen som ser till att resten av 

förpackningen också läggs på minnet hos konsumenten. Samtidigt är det startskott till 

en önskad förpackningslojalitet som företag vill uppnå. Att välja ”rätt” namn och 

                                                 
24 Meyers, H & Lubliner, M. (1998): The Marketer’s guide to successful package design  
25 Grossman, R & Wisenblit, J. (1999); What We Know About Consumers  Colour Choices 
26 Meyers, H & Lubliner, M. (1998): The Marketer’s guide to successful package design 
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varumärke blir därmed av yttersta vikt för produktens och förpackningens framtida 

välbefinnande. Namnet eller logotypen kan inta många olika former, allt från en unik 

typografi, det vill säga hur ord, bokstäver eller meningar används för att skapa 

effekter. Eller en speciell symbol som exempelvis kan utstråla elegans, lätthet, 

femininitet eller mode.   

 

På förpackningen är texten och symboler således en kritisk faktor, då den ansvarar 

för att kommunicera specifik information om produkten och dess attribut. Beroende 

på förpackningens storlek, måste detta ofta uppnås på extremt begränsade ytor. Hur 

orden på en förpackning används, kan säga mycket om produkten för en konsument. 

Varje informationselement på förpackningen måste vara väl avvägt och presenteras 

på ett lättförståeligt sätt, som förmedlar det som initialt har bestämts av företaget och 

designern. 27

 

Meyers (1998) menar att ett av de effektivaste sätten att kommunicera produkt 

information, är genom att applicera bilder på en förpackning. Fotografier och 

illustrationer identifierar, beskriver, gör förpackningen åtråvärd och kan skapa 

känslomässig respons för konsumenten till innehållet på insidan. Bilder på en 

förpackning kan användas som verktyg för att; 28

 

• identifiera produktskillnader 

• kommunicera produktfunktioner 

• visa slutresultatet vid användning av produkten i förpackningen 

• implicera emotionella bilder 

 

2.2.1 Förpackning och färgassociation 

Då färger innebär specifika associationer, kan de också vara viktiga för en 

förpacknings utformning. En strategisk användning av färger kan därmed skapa 

möjligheter för förpackningar att förmedla specifika budskap. Färger kan skapa olika 

sinnesstämningar vilket drar till sig uppmärksamhet och banar väg för en intensivare 

memoreringsförmåga. Vidare kan färger fungera som en signal att symbolisera eller 

                                                 
27 Meyers, H & Lubliner, M. (1998): The Marketer’s guide to successful package design 
28 Meyers, H & Lubliner, M. (1998): The Marketer’s guide to successful package design 
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associera något på ett nytt sätt, men dess huvudsakliga uppgift när det gäller 

förpackningar är att fungera som hjälp att skapa specifika sinnesstämningar och 

emotionell respons. 29

 

På en förpackning är det primära för en färg att fånga uppmärksamhet. 

Förpackningen måste som tidigare nämnts ses i butikshyllan, för att sticka ut i den 

hårda konkurrens med andra förpackningar som en butikshylla innehåller. Det faktum 

att färgpreferenser formuleras genom associationer är ett viktigt avslöjande och 

kunskapskrav för de personer som idag arbetar med förpackningars utformning. 

Färger kan användas både i syfte att få konsumenter att omvärdera eller förstärka 

tankar om en produkt.30  

 

Madden och Hewett (1998) menar att ett intressant mönster formar ett spektrum av 

mening som kan observeras genom de flesta länder. Meningsassociationer i detta 

spektrum går från ”aktiv” och ”het” till ”lugn” och ”försiktig”. De sex grundfärgerna ger 

därmed ett internationellt gångbart spektrum av färgmening. Detta visas i figuren 

nedan;   

 
 Aktiv, het och    Lugn, försiktig och 

 Våldsam  Mening  passiv 

 
 

Röd  Gul Färger Svart  Vit, Blå, Grön 

 

 

Figur 1 – ”Meaning of colours”31

 

 
                                                 
29 Madden, T et al. (1999): Managing images in different cultures – A cross-national study of colour 

meanings and preferences 
30 Grossman, R & Wisenblit, J. (1999); What We Know About Consumers  Colour Choices 
31 Källa; Madden & Hewett (1998) Managing images in different cultures – A cross-national study of 

colour meanings and preferences 
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2.3 Förpackningen som medel för konsumentpåverkan 
Tidigare forskning har visat att effektiv marknadskommunikation måste erkänna 

relationen mellan produkt, varumärke och de fördelar som konsumenten söker. 

Särskilt viktigt är det i situationer där konsumenten utvärderar förpackningen i större 

utsträckning än själva innehållet.32

 

Den stora skillnaden mellan konsumenters utvärdering av förpackningen och 

varumärket på den, är den att förpackningen består av något som erbjuder en 

funktionell fördel, medan ett varumärke är ett namn, en design som markerar själva 

värdet på produkten, mer än dess funktionalitet.33  

 

Ulrich et al (2004) summerar den befintliga litteraturen om förpackningar genom att 

klassificera förpackningens fördelar genom ett antal grundläggande dimensioner;34

 

• Funktionella fördelar – produkten kan upplevas som välbyggd och bestå av en 

acceptabel nivå av kvalitet 

• Sociala fördelar – produkten kan få konsumenten att känna sig mer 

accepterad, förbättrar sättet som andra upplever personen och hjälpa 

konsumenten med att göra gott intryck på andra  

• Emotionella fördelar – hjälper konsumenten att känna sig avslappnad, 

tillfredställd och glad 

 

Som det ovan redogjorts för, finns det omfattande tidigare forskning om 

förpackningar. Vi kan efter de inledande kapitlens genomgång kortfattat fastställa 

följande: Förpackningens roll har förändrats över tiden. Inledningsvis var den bara till 

för att skydda sitt innehåll under transport samt i väntan på försäljning, men efterhand 

utvecklades denna roll till att idag vara en viktig del av säljprocessen och företags 

marknadskommunikation. Eftersom dagens konsumenter passerar ett mycket stort 

antal produkter i butiken, är det viktigt att förpackningen sticker ut och syns för att 

konsumenten ska välja just den önskade förpackningen.  

                                                 
32 Ulrich et al. (2004): Promoting brand benefits: The role of consumer psychographics and lifestyle  
33 Park, C et al. (1986): Strategic brand concept management 
34 Ulrich et al. (2004): Promoting brand benefits: The role of consumer psychographics and lifestyle 
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Förpackningen är särskilt viktig för att påverka konsumenten när denne ska köpa så 

kallade låginvolveringsprodukter, eftersom sådana beslut ofta fattas under tidspress 

och inte kräver något större engagemang av konsumenten. För att kunna påverka 

måste man också som företag kunna förmedla något specifikt. I den 

envägskommunikation som skapas genom förpackningen mellan företag och 

potentiella köpare av dess produkt är det centralt att detta specifika framhävs. 

Förpackningens utformning eller design kan i ett närmast obegränsat antal 

kombinationer kommunicera olika fördelar, egenskaper eller känslor och är därför av 

yttersta betydelse för hur förpackningen kommer att uppfattas. Det finns alltså stora 

möjligheter för företag att påverka betraktare på olika sätt genom att använda sig av 

en viss förpackning. Med detta i åtanke går vi vidare i undersökningen. 
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3. Vetenskapligt förhållningssätt och metod 
 
Vetenskapsteori och metodavsnittet är sammanvävda i detta kapitel. Inledningsvis görs en introduktion 

och en kort redogörelse för vår utgångspunkt, angreppssätt och val av strategi som ligger till grund för 

metoden. 

 

 

 

3.1 De två olika synsätten 
Enligt Heine Andersen (1994) finns det två olika synsätt som utgör varandras 

motsats, det empiriska och teoretiska synsättet. 

 

Det empiriska synsättet är kopplat till induktionen, som betyder ”leder till”. Här leder 

en uppsättning enskilda observationer till en slutsats med anspråk på universell 

giltighet. Med andra ord är induktionen grundad på erfarenheten och källan till 

vetenskapen är empiriska fakta. Vägen man bör gå för att uppnå kunskap är med 

andra ord den, från singulära påståenden till allmängiltiga lagar. Induktionsbegreppet 

har sin utgång i naturvetenskapen och består därmed av en engångsriktad rörelse 

från empiri till teori. 

 

Dess motsats är deduktionen som betyder ”leder bort”. Där utgår man ifrån några 

bestämda utsagor och arbetar sig enligt vissa bestämda regler bort från dem och 

fram till en viss slutsats. 35  

 

Att inta ett strikt induktivt eller strikt deduktivt synsätt, är inget vi i denna 

undersökning kommer att göra då vi anser att vi i vissa delar arbetar induktivt medan 

andra motsvarar det som deduktion innebär. Tanken har ända från början varit att 

undersöka och öka förståelsen för ämnesområdet. Således kommer inte denna 

undersökning att resultera i några absoluta sanningar eller krav på universella lagar, 

utan materialet kommer uteslutande att grundas på våra egna tolkningar av det vi 

avsett att undersöka. 

 

                                                 
35 Andersen, H. (1994): Vetenskapsteori och metodlära – En introduktion 
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3.2 Val av vetenskapligt angreppssätt 
I princip talar man om två vetenskapliga inriktningar, hermeneutik och positivism. Den 

förstnämnda betyder ”tolkningslära” och baseras på antagandet att en text har 

skrivits av ett subjekt.36 Hermeneutiken är humanistisk till sin riktning och utgår ifrån 

att det finns en intention i människors motiv som yttras i handlingar, språk och gester. 

Positivismen har däremot sitt ursprung i naturvetenskapen och vill gärna tro på 

absolut kunskap, där vetenskapsidealet består av empirisk prövning av teorier om 

orsakssamband. Verklighetsuppfattningen består här av beteenden som utslag av 

allmängiltiga lagar.  

 

Med tanke på syftet med vår undersökning och det sätt vi valde att genomföra den 

på, ligger det hermeneutiska angreppssättet närmast till hands om undersökningen 

måste relateras till ett vetenskapligt angreppssätt. Detta då vi genom olika 

teoristudier och empiriska undersökningar försökte se på vilket sätt svenska 

kaffeföretag valt att differentiera sig genom dess förpackning och tolka detta. 

I och med detta gjorde vi ett ställningstagande, då vår forskning till skillnad från den 

positivistiska, medvetet skulle inkludera våra egna värderingar och tolkningar av 

resultatet.  

 

Detta skulle framförallt ske i det sista av de fyra stegen som forskningsprocessen 

består av; tolkningsfasen, där vi såg vilka svar våra data gav på tankemodellens 

fråga. De tre förstnämnda stegen i forskningsprocessen består som bekant av en 

tankemodell av forskningsämnet, en empirisk fas där data samlas in och slutligen det 

empiriska resultatet, där insamlad data ordnas och sammanställs.37

 
3.3 Förförståelse 
En kvalitativ undersökning som denna, baseras på en tvåvägskommunikation mellan 

forskare och subjekt. Vi som forskare har en viss förförståelse med oss och jämför 

detta sedan med hur subjektet uppfattar det som undersöks. Genom en tolkning av 

dialogen erhåller vi sedan en ny förståelse och kanske är det även som så, att 

forskare och subjekt tillskriver ord olika betydelse. Då blir det viktigt att införa de nya 

                                                 
36 Andersen, H. (1994): Vetenskapsteori och metodlära – En introduktion 
37 Rosengren, K & Arvidsson, P. (2005): Sociologisk metodik 
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begreppen i den fortsatta dialogen. Förhoppningsvis leder detta till en vidare 

förståelse.38

 

Precis som de inledande kapitlen beskrivit kommer befintlig litteratur inom 

förpacknings och kaffebranschen att studeras vilket ger oss en utgångspunkt och 

förförståelse. Denna utgångspunkt blir därmed också det vi kommer att utgå ifrån då 

empiri samlas in, som i sin tur kommer att ligga som grund för den senare analysen 

och slutsatserna. 

 

3.4 Val av forskningsämne 
Tidigare studier gjorda på fenomen relaterade till förpackningar, har som vi 

inledningsvis förklarade, inte undersökt förpackningsexperters och företags egen syn 

på hur effektiv och betydelsefull förpackningen är för att differentiera sin identitet från 

konkurrenter. Vi valde förpackningar som är hänförliga till en specifik produkt istället 

för att undersöka flera olika produkter.  

 

Område för forskningsintresse blev beskrivande. Vi ställde frågor till respondenterna 

samt samtalade med dessa under intervjuernas gång och återgav sedan vad som 

framkommit. Förenklat beskrivet, följde vi de två första stegen i kunskapstrappan, då 

vi strävade efter att ta reda på vilken syn respondenterna hade och samtidigt se hur 

åsikter korrelerade eller skilde sig åt mellan respondenterna.39 Detta föranledde till 

de explorativa och deskriptiva forskningsintressena. 

 
3.4 Val av övergripande angreppssätt och strategi 
Genom att det valda forskningsintresset blev beskrivande, valde vi sedan att 

använda oss av ett kvalitativt angreppssätt. Det som vi i denna undersökning, som i 

de flesta andra kvalitativa undersökningar fann var svårt, var att hitta ett lämpligt sätt 

att avgränsa undersökningen på.40 Undersökningen kunde i princip bli hur stor som 

helst. 

 

                                                 
38 Rosengren, K & Arvidsson, P. (2005): Sociologisk metodik 
39 Rosengren, K & Arvidsson, P. (2005): Sociologisk metodik 
40 Andersen, H. (1994): Vetenskapsteori och metodlära – En introduktion 
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Tanken från början var dock att undersökningen skulle omfatta ett 

konsumentperspektiv där vi skulle få tillfälle att kvantifiera det som studerats och 

presentera resultaten numeriskt. Med tiden ändrades dock fokus och 

problemområdet för undersökningen, vilket ledde till att vi anammade ett kvalitativt 

angreppssätt.  

 

3.5 Sammanfattning av vetenskapligt förhållningssätt 
Efter en sammanfattning av vårt perspektiv, blir vår uppgift i huvudsak att undersöka 

och beskriva förpackningen som identitetsbärare och differentieringsverktyg. Befintlig 

litteratur och tidigare forskning kring förpackningar kommer att studeras vilket ger oss 

en utgångspunkt och förförståelse. Detta fungerar som bas då empiri samlas in och 

som i sin tur senare kommer att ligga som grund för analysen och slutsatserna. 

 

Varför är då denna undersökning relevant och till vilka är den till för? Vi som författare 

anser att undersökningen är relevant för alla som har ett generellt intresse av 

marknadsföring men i synnerhet dem som intresserar sig för förpackningar som 

differentieringsverktyg, identitetsbärare och medel att kunna påverka konsumenter. 

Sådana kan exempelvis vara studenter, forskare eller allmänt intresserade. Vi tror 

även att deltagande företag i denna undersökning förhoppningsvis kan lära sig en del 

av varandra genom denna undersökning.  

 

3.6 Datainsamling 
Genom litteratur och tidigare utförda undersökningar visste vi att det fanns forskare 

som på olika sätt hade genomfört studier om förpackningar. Vad tidigare 

undersökningar, åtminstone såvitt vi kunnat finna, hade medvetet eller omedvetet 

förbisett och som vi trodde att vi kunde bidra med, var en typ av undersökning där 

förpackningar skulle studeras som ett differentieringsverktyg och identitetsbärare. För 

detta ändamål skulle kvalitativa intervjuer, med åsikter och tankar från personer som 

vi själva valt ut, förhoppningsvis ge svar på vårt syfte.  
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3.6.1 Insamlingsmetoder 

Heine Andersen (2005) menar att det går att utskilja tre huvudtyper av 

faktainsamlingsmetoder; dokumentstudier, observationsmetoder och frågemetoder.  

 

Då observationsmetoder kräver stora resurser, både ifråga om tid och pengar, 

bortsåg vi relativt tidigt från den typen av insamlingsmetod. Dessutom var aldrig vårt 

syfte att observera människors agerande, utan vi hade genom goda kontakter 

möjlighet att intervjua personer från svenska förpackningsföretag, samt 

representanter från olika svenska kaffeföretag.  

 

Intervjuer samt faktainsamling blev alltså våra huvudsakliga datainsamlingsmetoder. 

Detta tillvägagångssätt blev enligt oss själva, sett till vår begränsade tid, den ideala 

insamlingsmetoden. Till skillnad från andra metoder är framförallt intervjuer oftast inte 

lika krävande tidsmässigt och det finns möjligheter att både få ta del av tidigare 

händelser, framtidsplaner och bredare information på ett levande och direkt sätt. 

 

Då undersökningen har ett kvalitativt angreppssätt blev intervjuer med möjligheter till 

mer djupgående frågor naturliga, då enkäter inte hade inneburit samma kontroll och 

svarsprocenten sannolikt hade blivit avsevärt lägre. Med tanke på att vi ville inbjuda 

till diskussion och arbeta med en tvåvägskommunikation blev standardiserade frågor 

bestämda på förhand det naturliga valet. Samtidigt ville vi hålla dem icke 

strukturerade och relativt öppna för att i efterhand sedan kunna strukturera och 

systematisera den empiri vi fått ta del av. 

 

3.7 Urval 
Urvalet av respondenter är en avgörande del av undersökningen och vad som anses 

vara nödvändigt kan skifta beroende på undersökningens syfte. Ofta beror urvalet 

som forskarna väljer att göra på vilka de tillgängliga resurserna är. 

 

Ett för litet antal intervjuer brukar i de flesta fall leda till ett material som både för 

forskarna själva och utomstående gör det svårt att generalisera. Vår ambition med 

undersökningen var att skapa möjligheter till generaliserbara hypoteser genom en 

gedigen empiridel med flertalet intervjuer både med kaffe- och förpackningsföretag.  
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Vi genomförde åtta stycken intervjuer. Antingen var respondenterna i dessa intervjuer 

förpackningsexperter eller också så representerade de svenska kaffeföretag. 

Samtliga var insatta i företagens arbete och ståndpunkter gällande förpackningarna. 

För oss var detta ett rimligt antal och med tanke på begränsade resurser och knapp 

tid, ändå en fullt hanterbar situation.  

 

De respondenter vi valde att intervjua var följande; 

 

• Löfbergs Lila; Therese Löfberg, Produktchef 

• Huhtamäki; Olle Björkenström, General Manager 

• Designstudio Värmland; Tomas Edman, Förpackningsspecialist 

• Lindvalls kaffe; Ulf Lindvall, VD 

• Cafebar; Carina Lundqvist, Marknadschef 

• Arvid Nordqvist; Philippe Barecca, Inköpschef 

• Onecafé; Lars Bendix, Corporate Brand Manager 

• Nordemballage; Bo Wallteg, Chefredaktör och förpackningsspecialist 

 

Ett subjektivt, icke slumpmässigt urval av respondenter genomfördes, vilket i 

praktiken innebar att urvalet baserades på dem som forskarna trodde kunde ge svar 

på det som undersökningen avsåg att granska. Då författarna sedan tidigare hade 

kontakt med en aktör på ett svenskt kaffeföretag, valdes respondenter ut på dennes 

rekommendation. Det skall dock nämnas att författarna ställde vissa krav på de 

företag och de respondenter som ingick i undersökningen. Det första kravet var att 

företagen skulle vara verksamma i Sverige. Det andra krav som ställdes var att 

respondenterna som intervjuades på respektive företag skulle vara insatta i ämnet 

som vi undersökte. Ovanstående respondenter och företag uppfyllde dessa krav och 

slutligen bestod urvalet av allt från verkställande direktörer till 

förpackningsspecialister, vissa med god insyn i den svenska kaffebranschen, andra 

inom förpackningsområdet. 
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3.8 Om frågemetoden 
Att fråga är att samtala. Den som ställer frågor vill veta något om den svarandes syn 

på saker och ting.41 Samtalet mellan frågare och svarare kan ta sig många former 

och uttryck och därför är det viktigt att det finns en balans mellan intervjuare och 

intervjuperson.  

 

Målet med våra intervjuer och fokuseringen låg ständigt på att respondenterna skulle 

svara så utförligt och noggrant som möjligt. Därför valde vi den riktat öppna metoden, 

som representerar individens upplevelse av ett fenomens kvaliteter. Vi försökte att 

hålla intervjuguiden så öppen som möjligt inom valda frågeområden. De data som vi 

förväntades få in, ställde vi också krav på. Kraven delades in i både mängd och 

kvalitet. Inför den första intervjun var detta svårt att balansera på ett tillfredställande 

sätt. Efterhand fick vi dock en struktur i arbetssättet. 

 

Kraven på mängd innebar att vi ville att datamängden skulle omfatta tillräckligt 

många individer från olika kaffeföretag, såväl som från förpackningsföretag för att 

möjliggöra en tillfredställande analys senare i undersökningen. Kvaliteten var lika 

viktig som mängden och ett sätt att hantera det var genom att någorlunda försöka 

standardisera och strukturera de riktat öppna frågorna. 42

 

Genom att vi intervjuade representanter från både förpacknings och kaffeföretag, ville 

vi standardisera våra frågor, genom att anpassa formuleringen på ett sådant sätt att 

den skulle upplevas likadant av olika intervjupersoner i de olika branscherna. Viss 

hänsyn togs alltså till att en specialist inom kaffebranschen kunde uppfatta en fråga 

på ett sätt, medan en expert inom förpackningsbranschen kunde tolka våra frågor på 

ett annat sätt. Därför ställdes inte exakt samma frågor till kaffeföretagens 

respondenter som till förpackningsföretagens dito vilket också framgår av bilagor. 43

 

3.8.1 Utformningen av frågorna 

Den utformning vi valde att ha på frågorna följde en viss praxis. Som grundläggande 

krav hade vi att frågorna skulle vara begripliga för respondenterna som skulle 
                                                 
41 Rosengren, K & Arvidsson, P. (2005): Sociologisk metodik 
42 Rosengren, K & Arvidsson, P. (2005): Sociologisk metodik 
43 Se intervjuguider: bilaga 1 och 2 
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besvara dem. Därmed gjorde vi frågorna relativt korta och okomplicerade, utan 

främmande och svåra ord.  

 

Självklart ställde vi samma krav på begriplighet på de svar vi fick under de personliga 

intervjuerna. Istället för att göra komplicerade frågor till intervjupersonerna valde vi att 

arbeta med följdfrågor som ”Skulle Du vilja förklara det där lite närmare”? Berätta mer 

om det!” På detta sätt tyckte vi själva att vi ökade tillförlitligheten på de svar som vi 

fick under intervjuerna. Något annat som vi anser ökade tillförlitligheten i de svar som 

erhölls under intervjuerna, och som vi såg som nödvändigt, var att vi inför 

intervjuerna via telefon informerade respondenterna dels om undersökningens syfte 

samt kort redogjorde för vår syn på vissa centrala begrepp som ingick i frågorna. 

Under de direkta intervjuerna hade vi också ytterligare möjlighet att inför varje 

specifik fråga klargöra innebörden av ett visst begrepp, såsom vi tolkat begreppet, 

om respondenten inte förstod detta eller om vi i tidigare kontakt via telefon varit 

otydliga.  

 

Den teoretiska utgångspunkt som undersökningen utgår ifrån och som återfinns i 

kapitel 4 syftar dels till att sätta in förpackningen i ett större sammanhang men även 

att visa hur vi som författare valt att undersöka och förhålla oss till förpackningen. 

Utifrån dessa teoretiska bidrag utformades de intervjufrågor44 som vi fann relevanta 

för undersökningen.  

 

Det vi var försiktiga med under utformningen av frågorna, var att göra dem ledande, 

dvs. sådana att de oberoende av faktiska förhållanden påverkade den tillfrågade att 

svara i en viss riktning. Att använda sig av ledande frågor, behöver i sig inte vara fel, 

men detta var inte avsikten med vår undersökning och därför ville vi undvika detta i 

den mån det gick. 

 

3.8.2 Intervjutillfället 

Intervjuerna med kaffeföretagen genomfördes på respektive respondents arbetsplats 

i fallen Lindvalls, Arvid Nordqvist, Cafebar samt OneCafé. Intervjun med Therese 

Löfberg, Löfbergs Lila ägde rum på neutral plats i Stockholm City. 

                                                 
44 se bilaga 1, Intervjuguider 
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Förpackningsspecialisterna hade en större geografisk spridning inom landet, vilket 

ledde till att vi endast hade möjlighet att genomföra intervjun med Huhtamäki Sweden 

AB på plats. Intervjuerna med Designstudio Värmland samt Nordemballage 

genomfördes via mail, frågorna i dessa mailintervjuer avvek dock inte på grund av 

detta i något av fallen och krävde lyckligtvis få följdfrågor.  

 

Vid de personliga intervjutillfällena ställdes frågorna växelvis av författarna enligt en i 

förtur bestämd ordning och förutom anteckningar spelades dessa in på diktafon. 

Detta möjliggjorde senare genomgång av materialet precis som vid mailintervjuerna, 

vilket underlättade för författarna vid intervjutillfället. Enligt oss själva verkade 

bandinspelningen inte heller hämma respondenterna. Snarare verkade de anstränga 

sig ytterligare då de visste att deras kommentarer spelades in och sannolikt skulle 

återuppspelas och bearbetas i efterhand. 

 

Alla intervjuer som genomfördes med respondentens fysiska närvaro, varade mellan 

70 och 90 minuter. Under intervjutillfällena gjorde vi det också möjligt att få komma 

tillbaka för eventuella kompletterande frågor. 

 
3.9 Bearbetning av material 
Omgående efter varje intervju överfördes det material som fanns på 

bandinspelningarna från intervjuerna till pappersform. Detta för att utveckla vissa 

resonemang som vi hade färskt i minnet, men också för att som Patel & Davidsson 

(2003) beskriver: få ett ”levande” förhållande till vårt material.45 Vi skrev ut allt som 

var relevant för intervjun i en sammanställning. Efter varje enskild intervju, skickades 

sammanställningen ut till respektive respondent för möjlighet att göra tillägg eller 

förändringar av det som hade sagts. Få respondenter hade några synpunkter och 

samtliga godkände våra sammanställningar. Inför den slutliga bearbetningen läste vi 

flera gånger igenom materialet för att säkerställa att vi inte missuppfattat någon 

respondent eller förbisett någon viktig aspekt. 

 

                                                 
45 Patel, R & Davidson, B. (2003): Forskningsmetodikens grunder 
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3.10 Kritisk diskussion 
Denna undersökning baseras på respondenternas egen syn på det ämne och de 

frågeställningar vi haft. Vi är fullt medvetna om att de svar som framkommit under 

intervjuerna, speciellt från respondenterna i kaffeföretagen, är subjektiva och 

troligtvis färgade då respondenterna svarat å företagets vägnar. Detta är något som 

vi tror är väldigt svårt att undvika när respondenter intervjuas i sin yrkesroll och något 

som vi har vetskap om. Detta innebär också att författarna inte nödvändigtvis ”köper” 

allt som respondenterna svarat, även om svaren återgetts, vilket också läsaren bör 

göras uppmärksam på. Det är rimligt att på förhand anta att tendensen i 

intervjumaterialet till stora delar återger företagens självuppfattning vilken kanske inte 

speglar den objektivitet vi som undersökare efterfrågar. Dock syftar inte denna 

undersökning till att bedöma sanningen eller riktigheten i de åsikter som framkommit 

utan redogöra för den syn som respondenterna själva har haft kring de två 

huvudfrågor som vi avsett undersöka. Respondenternas åsikter tillsammans med just 

de teoretiska utgångspunkterna som vi valt, har sedan legat till grund för den tolkning 

och analys som vi i kapitel 6 (Analys) genomför för att kunna svara på det som 

undersökningen initialt också syftade till. 

 

Det sammanställda och bearbetade intervjumaterialet har i undersökningen 

exkluderats. Främsta anledningen till detta är att vi i denna uppsats inte finner det 

relevant med en fullständig redogörelse för vad som exakt sades under intervjuerna. 

Dessutom var detta material också alltför omfattande. Det viktigaste har i kapitel 5 

(Empiri) sammanfattats och en löpande text har skapats kring citat som 

respondenterna yttrat. Detta kan innebära problem om läsaren själv önskar tolka 

materialet och är en problematik som kan uppstå då forskaren använt sig av flertalet 

djupare intervjuer. Vi ansåg att tillvägagångssättet med att bygga texten kring 

respondenternas citat skulle bidra till en förståelig, trivsam och förhoppningsvis 

enklare läsning.  

 

Den förförståelse och de förväntningar som vi haft på undersökningen är faktorer 

som kan ha påverkat undersökningens resultat. Exempelvis kan respondenterna ha 

svarat på ett sätt som de anser vara ”socialt korrekt” eller annorlunda mot vad de 

skulle gjort med en annan respondent. Detta är förstås något som är svårt för oss att 
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avgöra i vilken utsträckning en sådan företeelse påverkat vårat undersökningsresultat 

men ändå något som bör nämnas. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
 
 
Detta kapitel innehåller den teoretiska grund som undersökningen utgår ifrån. Vi ser ett behov av att 

inledningsvis sätta in förpackningen i ett större sammanhang, det vill säga redogöra för 

förpackningens plats i marknadskommunikationen och medel för att påverka. Därefter redogörs det 

ingående för dess funktioner och olika attribut. Därefter är avsikten att tydliggöra den roll 

förpackningen kan spela för företag som genom denna kan förmedla sin identitet och differentiera sig. 

Den teoretiska grund som vi valt i denna studie grundar sig av denna anledning främst i teorier om 

identitetsskapande.  

 

 

4.1 Marknadskommunikation 
 

Marknadskommunikation är en företeelse som definieras:  

 
”Processen genom vilken organisationer påverkar sina målgrupper genom envägskommunikation. 

Baserat på en förståelse av målgruppernas omgivning utvecklar och presenterar organisationer 

budskap för dessa. Målet med denna process är att positionera alternativt ompositionera 

organisationen och eller dess produkter och tjänster i målgruppernas medvetande genom att influera 

deras uppfattningar och förståelse”.46

 
Marknadsmixen omnämndes i inledningen av undersökningen och det är dess olika 

beståndsdelar pris, plats, produkt och påverkan (de fyra P:na ) som anses utgöra 

grundstenarna inom marknadsföring. Marknadskommunikationsmixen är en 

uppsättning kommunikationsverktyg som härleds till det fjärde p:t, påverkan vilket 

illustreras av modellen nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
46 Fill, C. (2001): Marketing Communications – Contexts, Strategies and Applications 
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Marknadskommunikationsmixen                       Marknadsmixen 
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marknadsföring 
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Förpackning 
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PR 
Utställningar 
Mun mot mun 
 

 
 

Figur 1; Marknadskommunikationsmixen i förhållande till marknadsmixen 

             Källa: Smith, P. (1998): Marketing Communications, egen bearbetning 

 
Som framgår av figuren ovan finns en rad olika verktyg för påverkan i 

marknadskommunikationsmixen. Prioritetsordning eller hur dessa kommer till 

användning varierar naturligtvis på vilken typ av företag, bransch, och produkt som 

avses. I denna undersökning kommer dock endast företagsidentiteten och 

förpackningen som identitetsbärare att vara av primärt intresse ur 

marknadskommunikationsmixen.          

 

Detta eftersom det perspektiv som förpackningen undersöks ur innefattar dessa. Vi 

anser därför att det är av ringa relevans för vår undersökning att innefatta eller 

diskutera övriga marknadskommunikationsverktyg annat än i periferin. Däremot vill vi 

med modellen klargöra för läsaren i det större sammanhang som förpackningen ses 

ur, samt i kommande avsnitt redogöra för dess funktioner. 

 
4.2 Förpackningens funktioner 
Förpackningen har två huvudsakliga funktioner. Den ska vara funktionell såtillvida att 

den skyddar och förvarar produkten till minimal kostnad i väntan på att 

konsumenterna köper den. Den andra huvudfunktionen är att påverka och inbjuda till 

köp.47  
                                                 
47 Shaw, J. (1997): International Marketing – Analysis and Strategy 
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Ur marknadsföringssynpunkt är förpackningens roll som påverkare väldigt viktig.48 

Förpackningen utgör det sista, och för en del företag det enda, tillfället att 

kommunicera med konsumenterna och påverka dem att köpa produkten. Därför 

kallas förpackningen ofta för ”den tyste försäljaren”.49 Väldesignade förpackningar 

kan ”trigga” konsumenten till köp då bilder och intryck som lagrats latent i minnet 

efter att ha sett tv-reklamer eller annonsering om produkten återkommer när 

konsumenten står i butiken och ser på förpackningen.50 Därför kan den användas för 

att stimulera intresse och skapa uppmärksamhet hos potentiella köpare.51

 

Förpackningens funktioner och framförallt dess design är viktig för att bygga 

medvetenhet och skapa igenkännande vid köptillfället.52 Förpackningen bär även 

materiella och immateriella budskap. Den innehåller information om produkten som 

ofta också säger mycket om produktens kvalitet. Det bestående intryck som 

förpackningen gör skall inte underskattas, särskilt inte när det gäller 

livsmedelsprodukter som är svåra att differentiera då konsumenter ofta fattar 

köpbeslutet baserat på förpackningens utseende. Detta är starkt talande för att 

företag måste använda sig av förpackningens form, färg och text för att differentiera 

sig på överfulla marknader. 53

 

Förpackningsdesignen kan skapa konkurrensfördelar genom att skapa mervärde, 

förbättra produktens egenskaper såsom att den blir lättare att hälla ur eller ökar 

hållbarhetstiden, positionera ett varumärke på ett visst sätt eller förstärka relationen 

mellan varumärket och konsumenten. Förpackningen fungerar också utomordentligt 

som reklammedium ifråga om låg kostnad och stor räckvidd till målgruppen.54

 

 

                                                 
48 Shaw, J. (1997): International Marketing – Analysis and Strategy 
49 Smith, P. (1998): Marketing Communications – An Integrated Approach 
50 Smith, P. (1998): Marketing Communications – An Integrated Approach 
51 Shaw, J. (1997): International Marketing – Analysis and Strategy 
52 Fill, C. (1995): Marketing Communications – Frameworks, theories and Applications 
53 Kotler, P et al. (2001): Principles of Marketing 
54 Smith, P. (1998): Marketing Communications – An Integrated Approach 
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4.2.1 Form 

Förpackningen kan vara formgiven på många olika sätt, naturligtvis främst beroende 

på vad det rör sig om för produkt. Pilditch (1973) menar att rektangulära 

förpackningar med skarpa linjer förmedlar känslor av renhet och klarhet medan 

rundare former associeras med säkerhet och generositet.55 Form kan också vara 

maskulin eller feminin. Ett typiskt exempel på förpackningar som anses ha en 

maskulin form är Whiskeyflaskor medan många parfymflaskor tenderar att ha en mer 

feminin form. Formen på förpackningen har förutom sin visuella påverkan inverkan 

på hur förpackningen används och hur denna kan förvaras. Den kan också påverka 

konsumentens känsla av att ett varumärkes förpackningar är bättre eller trevligare än 

ett annat. Formen kan alltså stimulera konsumentens upplevelse av produkten vilket i 

sin tur ökar chansen till återköp. En del förpackningsformer skulle vi känna igen med 

förbundna ögon som exempelvis Coca-Colas klassiska flaska.56

 
4.2.2 Storlek 

Storleken på förpackningen är ett viktigt attribut eftersom den kan användas för att 

rikta produkten mot den målgrupp som företaget avser att nå. Vissa produkter finns 

exempelvis i familjepack och riktar sig därför mot större hushåll såsom frukostflingor. 

Andra är avsedd för att brukas av en person, däribland många drycker. Ett exempel 

på när storleken visade sig vara väldigt viktig var när Coca-Cola fick dra tillbaka sina 

2-litersflaskor från den spanska marknaden när det visat sig att få spanjorer hade 

tillräckligt stora kylskåp57 Tandkräm är ett annat av otaliga exempel på förpackning 

där storleken blir viktig allteftersom de mindre hushållen ökar i omfattning.58

 

4.2.3 Färg 

Färgsättningen är kanske det påtagligaste attributet förpackningen har för att influera. 

Färgers olika betydelser beskrevs som bekant utförligt i avsnittet om tidigare 

forskning kring förpackningar. Viktigt är att ta hänsyn till produktklass, varumärke 

samt rådande kultur när färgsättningen på förpackningen görs. Röd används 

generellt för att stimulera aptit, vit symboliserar renhet, blå för att signalera fräschhet 
                                                 
55 (Pilditch 1973) se Smith, P. (1998): Marketing Communications – An Integrated Approach 
56 Smith, P. (1998): Marketing Communications – An Integrated Approach 
57 Smith, P. (1998): Marketing Communications – An Integrated Approach 
58 Fill, C. (2001): Marketing Communications – Contexts, Strategies and Applications 
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och grön alltmer för att associeras med miljömedvetenhet.59 Förpackningens färg 

spelar således en stor roll för konsumenters val, särskilt när det gäller 

livsmedelsprodukter.60 Smith menar att färger är den snabbaste vägen till känslorna 

och färgkoder är vanligt att använda på många livsmedelsprodukter. Människor 

associerar färgkoder med föreställningar de har på förhand.61  

 

En undersökning som exemplifierar färgers betydelse avslöjade att exakt samma 

sorts kaffe placerade vid förpackningar av olika färg visade att de som undersöktes 

påverkades starkt när smaken skulle utvärderas. Den kopp kaffe som var placerad 

vid en brun förpackning tyckte 75 % av de tillfrågade var för starkt. Det kaffe som 

stod vid en gul förpackning upplevdes av 87 % vara för svagt. På samma sätt 

upplevdes kaffet vid en blå förpackning av 79 %  vara milt medan kaffet vid den röda 

förpackningen upplevdes av 87 % som fylligt och smakrikt.62

 

En annan exemplifierande undersökning gjordes på tvättmedel. Tre olikfärgade 

förpackningar fylldes med exakt samma tvättmedel och provades av en grupp 

utvalda i deras hem. Tvättmedlet i den förpackning som var gul upplevdes vara så 

starkt att det ”förstörde tvätten”. Tvättmedlet i den blå förpackningen ”fungerade inte 

alls, kläderna såg fortfarande smutsiga ut”. Den förpackning som var både blå och 

gul hade trots exakt samma tvättmedel som föregående förpackningar förbluffande 

nog sådan effekt att det gjorde tvätten ”fin och len”.63  

 

Färger kommunicerar alltså och har snarare en nationell/kulturell än internationell 

betydelse. Vit exempelvis betyder för oss i västvärlden renhet, friskhet och diet 

medan det i Japan står för död. 64  

 

                                                 
59 Fill, C. (2001): Marketing Communications – Contexts, Strategies and Applications 
60 Kotler, P. (2001): Principles of Marketing 
61 Smith, P. (1998): Marketing Communications – An Integrated Approach 
62 Kotler, P. (2001): Principles of Marketing 
63 Smith, P. (1998): Marketing Communications – An Integrated Approach 
64 Smith, P. (1998): Marketing Communications – An Integrated Approach 
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4.2.4 Grafik 

Förpackningens grafik kommunicerar på olika nivåer. Etikettens utseende kan skapa 

och skydda unikheten, stärka ett varumärkesnamn och image, repositionera 

produkten eller förstärka butikshylleexponeringen. Den visuella image som grafiken 

genom bland annat bilder kan förmedla, ska vara distinkt och göra förpackningen 

lättigenkännlig.  

 

Grafiken skapar således mervärde, vissa förpackningar återanvänds av 

konsumenten och blir stående i hemmet och gör konsumenten påmind om 

varumärket ideligen om grafiken är rätt utformad.65 Uppmärksamhet för detaljer 

tillsammans med en förståelse för signaler som påverkar en viss målgrupp gör 

grafiken till ett ytterst viktigt attribut för designern. På samma sätt som färg kan 

grafiken också påverka smakupplevelser.  

 

En elegant etikett kan användas om avsikten är att associera till en lite finare eller 

raffinerad smak medan endimensionella simplare etiketter associeras till starkare 

smak och så vidare. Grafiken bör utvecklas efter att ett antal viktiga frågor besvarats 

såsom dess unikhet och möjlighet att skydda mot imitatörer som eventuellt vill göra 

anspråk på ett visst varumärkes konsumenter.66  

 

4.3 Förpackningsdesign och identitetsskapande 
Att utveckla en i något avseende unik förpackning kan vara av stor betydelse för att 

skapa en framgångsrik märkesprodukt eftersom den är produktens ansikte utåt. Det 

är angeläget att produkten ger ett positivt första intryck i enlighet med talesättet ”you 

never get a second chance to make a first impression”.67  

 

4.3.1 Märkesidentitet 

Märkesidentiteten brukar karakteriseras av vad varumärket står för, för vad som ger 

det mening och vad som gör det unikt. För att en märkesidentitet skall vara 

konkurrenskraftig över tiden krävs konsekvent agerande och uthållighet. 

                                                 
65 Smith, P. (1998): Marketing Communications – An Integrated Approach 
66 Smith, P. (1998): Marketing Communications – An Integrated Approach 
67 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
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Märkesidentitet är dock något som i allra högsta grad är konstruerat och som om det 

blir nödvändigt ska gå att förändra.68

Den övergripande målsättningen för märkesinnehavaren är att utveckla en 

märkesidentitet för att det idag är svårt att konkurrera med produktkvalitet och i regel 

vill företag undvika att konkurrera med pris.69

 

Som företag är det viktigt att ha klart för sig om man betraktar förpackningen och 

dess design som ett produktattribut eller som en del av märkesidentiteten. Om 

förpackningen ses som ett produktattribut är dess primära uppgift att på ett attraktivt 

och intresseväckande sätt presentera produkten så att den bidrar till att skapa hög 

upplevd kvalitet. Om förpackningen betraktas som en integrerad del i utvecklingen av 

en märkesidentitet styrs utformningen av förpackningen av den personlighet och 

identitet som har utmejslats för varumärket vilket i bästa fall kan resultera i en unik 

förpackningsdesign. Valet av förhållningssätt kan i stor utsträckning påverka 

förpackningens utformning 70  

 

Förpackningens utformning påverkas också av var den säljs och är tänkt att 

konsumeras. Således är kulturella faktorer viktiga att ta i beaktande vid uppförandet 

av förpackningen, vilket även betonades under avsnittet färg, eftersom detta 

bestämmer och influerar konsumenternas preferenser. Detta faktum kan göra att 

företag exempelvis tvingas byta utseende på förpackningarna om produkten säljs i 

många olika länder världen över.71

 

Målsättningen med att skapa en unik förpackningsdesign är att utveckla en distinkt 

visuell identitet som är särpräglad och intimt förknippad med företaget ifråga som 

ligger bakom produkten. En unik visuell identitet blir ett konkurrensmedel om den 

individualiserar och differentierar märkesprodukten.72

 

                                                 
68 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
69 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
70 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
71 Shaw, J. (1997): International Marketing – Analysis and Strategy 
72 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
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Vid utvecklingen av en konkurrenskraftig märkesprodukt är valet av förpackning, 

färgkombination och logotyp som tidigare nämnts av stor betydelse. Dessa attribut 

bidrar nämligen till att individualisera och visualisera märkesprodukten.73  

En viktig faktor som avgör behovet av att skapa en märkesidentitet är vilken 

konkurrenssituation som råder på marknaden för den aktuella produkten. Om en 

produkt har ett starkt patentskydd och utsätts för liten konkurrens kan incitament 

saknas för att utveckla en märkesidentitet. Om produkten saknar patentskydd eller 

helt enkelt inte går att skydda så kommer den att utsättas för konkurrens och för 

företag i en sådan situation gäller att ha klart för sig vilka identitetsbärare som bör 

prioriteras.74

 

4.3.2 Primära och Sekundära identitetsbärare 

Enligt Melin (1997) finns det primära och sekundära identitetsbärare och företag 

måste som sagt ta ställning till vilka som skall prioriteras för att framhäva en 

märkesprodukts särart. Det är emellertid klokt att de olika identitetsbärarna 

potentierar varandra och tillsammans skapar en stark och enhetlig identitet. 

Varumärket betraktas i allmänhet som den primära identitetsbäraren eftersom det 

ofta har störst betydelse för identitetens utveckling. Sekundära identitetsbärare har 

vanligtvis en mer stödjande funktion och dessa är förpackning, logotyp och 

marknadskommunikation. 75  

 

Vissa företag väljer att prioritera förpackningen eller exempelvis logotypen som sin 

primära identitetsbärare. Ett gott exempel är Absolut Vodka, vars starka 

märkesidentitet och framgång till stor del kan förklaras av dess unika flaska som med 

sin särpräglade form utan etikett eller andra dekorationer differentierade sig helt från 

andra vodkaflaskor. Att prioritera en specifik  identitetsbärare innebär emellertid inte 

att alla övriga identitetsbärare helt förbises utan helheten är det som enligt Melin bör 

vara i fokus.76

 

                                                 
73 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
74 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
75 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
76 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
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4.3.3 Figur beskrivande primära och sekundära identitetsbärare 

Figurens inre ring föreställer den generellt sett primära identitetsbäraren och den 

yttre, de sekundära mer stödjande identitetsbärarna. 

 

          
                         Förpackning 
 
 
 
Symbol                                             Logotyp 
 
 
 
 
                
              Marknadskommunikation 

 
   Varumärke 
 

 
Figur 2. Identitetsbärare; Källa: Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, egen 

bearbetning 

 
4.4 Företagsidentitet och förpackningsdesign 
Ett varumärke beskrivs av Olins (1990) som en person, med ett yttre och ett inre. Det 

inre utgör ryggrad, stabilitet och styrka. Det yttre kommunicerar genom uppförande, 

åsikter och ageranden. Företagsidentiteten ska enligt Olins spegla företagets själ och 

vara det som styr medarbetarnas beteenden, förhållningssätt och handlande. 

Samtidigt som företaget måste anpassa sina produkter och tjänster över tiden och 

marknadens skiftande behov, bygger företagsidentiteten på tydliga värden. Dessa 

värden skall hålla oavsett trender på marknaden. Identiteten ger ett gemensamt 

förhållningssätt till utveckling av produkter och tjänster och de relationer som både 

styr organisationen och dess möten med omvärlden.77

 

Varje företag stort som litet har en identitet och en fråga som är viktig att ta ställning 

till är huruvida man som företag ska försöka att kontrollera denna identitet eller om 

man låter denna identitet kontrollera företaget. Identiteten är enligt Olins (1990) i allt 

större utsträckning en faktor som utgör skillnaden mellan lyckosamma eller 

                                                 
77 Olins, W. (1990): Corporate Identity – Making Strategy Visible through Design 
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misslyckade företag, särskilt på marknader med homogena produkter.78 Att 

differentiera sig handlar om att organisationen särskiljer sig från andra organisationer 

eller företag genom att skapa en stark och unik identitet och image.79 Det anges olika 

skäl till varför differentiering kan vara till gagn för en organisation, bland de viktigaste 

anges: att påverka sin försäljning, attrahera investerare och anställda och framförallt 

att klargöra för alla organisationens intressenter vilka värden och visioner denna har 

och hur den avser att uppnå dessa.80

 

Olins (1990) menar att när en organisation eller ett företag inom en viss marknad har 

en starkt utmejslad personlighet och demonstrerar sin individualitet gentemot 

konkurrenter och konsumenter blir den visuella identiteten det kraftfullaste 

verktyget.81 Vidare menar han att de företag som har en stark identitet i längden 

kommer att vinna över konkurrenter med likvärdiga produkter, men med en svagare 

identitet.82

 

Företagsidentiteten kan beskrivas som en strategisk tillgång som är behjälplig för 

företaget i uppfyllandet av dess långsiktiga kommunikationsmål. Identiteten är alltså 

något som är betydelsefullt på längre sikt och som det tar tid att bygga upp och inget 

som går att förändra över en natt.83  

 

Företagsidentiteten ska göra allt företaget är och står för synligt genom design på allt 

från logotyper, förpackningar, brevutskick, tjänstebilar etc.(se figur 3 nedan) och kan 

sägas utgöra en symbolisk uniform som ska genomsyra allt i företagets kontakt med 

omvärlden. Huvudsyftet med identiteten är att klargöra vilka företaget är, vad de gör 

och hur de gör det. Företagsidentiteten skall även förmedla den personlighet och de 

kärnvärden (se avsnitt 4.5) som företaget står för. 84

 

                                                 
78 Olins, W. (1990): Corporate identity – Making Strategy Visible through Design 
79 Fill, C. (1995): Marketing Communications – Frameworks, theories and applications 
80 Fill, C. (1995): Marketing Communications – Frameworks, theories and applications 
81 Olins, W. (1990): Corporate Identity – Making Strategy Visible through Design 
82 Olins, W. (1990): Corporate Identity – Making Strategy Visible through Design 
83 Smith, P. (1998): Marketing Communications – An Integrated Approach 
84 (Olins, W. 1989) se Smith, P. (1998): Marketing Communications – An Integrated Approach 
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Företagsidentiteten måste kontinuerligt ses över och upprätthållas för att inte 

förmedla en otillbörlig image till företagets intressenter. Om en organisations identitet 

inte är koordinerad och rätt styrd kommer förvirrande signaler att sändas ut och en 

splittrad identitet leder till att den image, det vill säga hur omgivningen uppfattar 

identiteten, företaget förknippas med istället blir till en belastning såtillvida att 

konsumenter helt enkelt byter företag och varumärke.85

 

Att skapa något, en symbol, en logotyp eller förpackning som är unik för 

organisationen och som inkorporerar dess företagsidé, som aldrig går ur tiden, som 

är flexibelt och som väcker starka och positiva känslor och inte minst fångar 

uppmärksamhet och förmedlar dess identitet är något som är svårt och kräver 

mycket eftertanke men är ack så viktigt.86  

 

Enligt Olins (1990) är förpackningen speciellt viktig då den ger personlighet och liv till 

produkten och därför är en starkt bidragande faktor i företagets identitetsskapande 

genom att synas på butikshyllorna. Förpackningen används allt oftare som primär 

kanal för att skapa en unik identitet.87

 

                                                 
85 Smith, P. (1998): Marketing Communications – An Integrated Approach 
86 Olins, W. (1990): Corporate Identity – Making Strategy Visible through Design 
87 Olins, W. (1990): Corporate Identity – Making Strategy Visible through Design 
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Figur 3; Företagsidentitetsmixen; 

 

                                 Interiör och exteriör design av: 
                   Företagsklädsel Litteratur Annonser Årsredovisningar Brevhuvud 

                                              Byggnader Tjänstebilar   
                                      Produkt och Förpackning 

 
  
Logotyp

 
            Företagsidentitet  

 
Figur 3 illustrerar hur företagets identitet avspeglas i allt som är visuellt 

Källa: Smith, P. (1998): Marketing Communications, egen bearbetning 

 

4.4.1 Identitetsutvecklande faktorer 

Viktiga identitetsutvecklande faktorer är enligt Melin märkesproduktens namn, 

ursprung, personlighet och användningsområde. Valet av namn är av stor strategisk 

betydelse eftersom det enskilda företaget i allmänhet måste leva med konsekvensen 

av detta beslut under lång tid. Man kan vid val av namn utgå från två principiellt sett 

olika förhållningssätt.  

 

Antingen väljer man ett namn som redan har någon form av innebörd och 

återkopplas direkt till produktens användningsområde eller så väljs ett namn som 

saknar egentlig innebörd, ett så kallat fantasinamn, men som kanske är lättare att 

registrera och skydda mot varumärkesintrång tack vare god särskiljningsförmåga.88

 

En annan viktig identitetsutvecklande faktor är det geografiska och historiska 

ursprung märkesprodukten har eller som företaget bakom produkten vill spela på.  

                                                 
88 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 

 42



Absolut Vodka är ett klassiskt exempel där det historiska ursprunget varit viktigt för 

märkesidentiteten. Absolut introducerades för 20 år sedan men uppges ha anor från 

1879 vilket Melin menar påverkat varumärkets renommé.89

 

Vidare nämner Melin (1997) att märkesproduktens personlighet är en viktig drivkraft 

för utvecklingen av en stark identitet.90 Tanken bakom att försöka utveckla en i något 

avseende attraktiv personlighet är att konsumenterna väljer märkesprodukter på 

samma sätt som de väljer vänner, det vill säga produkter som de vill umgås med eller 

identifieras med.  

 

Den fjärde identitetsutvecklande faktorn är märkesproduktens användning som är ett 

mångfacetterat begrepp såtillvida att det ska bidra till att besvara när, var, hur, varför 

och av vem som produkten skall användas. Konsumenterna ska kunna identifiera sig 

med produkten och vad den står för.91

 

4.4.2 Identitetsbegränsande faktorer 

Identitetsbegränsande faktorer måste beaktas vid uppbyggandet av en 

märkesidentitet. Den viktigaste faktorn nämner Melin som distinktiviteten eller 

särskiljningsförmågan hos det namn ett företag väljer att ge märkesprodukten. En 

inneboende särskiljningsförmåga skapar goda förutsättningar för att utveckla en unik 

märkesidentitet.  

 

Arla är ett bra exempel på ett namn med hög distinktivitet. Det är ett fantasinamn 

som inte antyder något produkten eller det användningsområde denna har. Detta får 

till följd att det blir svårare att imitera på grund av att det tar lång tid att arbeta in. Ett 

suggestivt namn, det vill säga ett namn som antyder vad produkten har för 

användningsområde, exempelvis Nicorette (nikotintuggummi) är lättare att arbeta in 

och kommunicera och i förlängningen också imitera. Därför måste en avvägning 

göras vid namnval mellan distinktivitet och kommunicerbarhet. Helst skall namnet 

vara båda delarna.92

                                                 
89 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
90 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
91 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
92 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
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Märkesidentiteten måste vidare vara trovärdig i alla avseenden vilket är långtifrån 

självklart för vissa produkter. Melin tar upp exemplet med Icy vodka som ville trycka 

på att vodkan var en kombination av klart isländskt glaciärvatten och ren alkohol. 

Efterhand visade det emellertid sig att alkoholen kom från USA vilket satte 

varumärket i en identitetskris eftersom det anspelade så kraftigt på det geografiska 

ursprunget vilket belyser vikten av att märkesidentiteten är trovärdig.93  

 

Det är även viktigt att i identitetsuppbyggnaden ta hänsyn till en faktor som 

internationaliserbarhet, det vill säga att redan från början exempelvis välja ett namn 

som är internationellt gångbart och inte väcker anstöt. Vidare är viktigt att ta hänsyn 

till utvidgningspotentialen. Detta innebär att identitetsöverföringen kan ske från en 

originalprodukt till andra typer av produkter, detta hänger också samman med om 

företaget väljer att bygga upp en specifik eller generell märkesidentitet och om dem 

väljer att rikta sig till en specifik eller generell målgrupp.94

 
4.5 Kärnvärde 
Ett kärnvärde beskrivs av Melin (1997) som ett mervärde som företag vill spela på 

med sin produkt för att få konsumenten att utveckla en långsiktig relation till 

varumärket och samtidigt skapa ett återkommande köpbeteende. Om detta mervärde 

medför något som är unikt och särskiljande från andra företags kärnvärden, är det 

enligt ovanstående differentierande, dvs. ger konsumenten ett mervärde. För att en 

produkt skall kunna skapa differentieringsfördelar som ligger till grund för detta 

kärnvärde, bör dessa uppfylla vissa kriterier.  

 

De skall vara värdefulla och kommunicerbara för potentiella konsumenter, dessutom 

ska de vara unika och svårimiterade ur konkurrenternas perspektiv. Detta innebär 

alltså att företag måste identifiera vad som är unikt och svårimiterat med just deras 

produkt eller varumärke och bedöma om det är att betrakta som en 

konkurrensförutsättning eller en konkurrensfördel.95  

                                                 
93 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
94 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
95 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
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Om vi tar ett kaffeföretag exempelvis, så räcker det inte att differentieringsfördelen är: 

”Vi levererar gott kaffe.” Det är visserligen värdefullt och kommunicerbart för 

konsumenter men det är knappast svårimiterat för konkurrenter och allra minst unikt 

eftersom att leverera gott kaffe är något som närmast förutsätts för att 

överhuvudtaget räknas som aktör på marknaden. Därför är detta istället att betrakta 

som en konkurrensförutsättning. 

 

Mot bakgrund av det som anses vara företags kärnvärde, bör detta ligga till grund för 

utformningen av positioneringsstrategin och kan sägas utgöra en kommunikativ länk 

mellan märkesinnehavaren och konsumenterna.96

 
4.6 Positionering 
 

”Med ökande konkurrens är design ett av de kraftfullaste sätten att differentiera och positionera ett 

företags produkter och tjänster”97

 

Med positionering menas den plats på marknaden som ett företag, en produkt eller 

tjänst innehar i relation till andra inom en viss kategori.98 Nyckeln till en framgångsrik 

positionering är att vara först när det gäller att muta in en viss position. Fördelen med 

detta är att det enskilda företaget ges en frihet att välja den position som det anser 

vara mest attraktiv. En ytterligare fördel är att den som är först har goda möjligheter 

att bli intimt förknippad med produktkategorin. Dock är det få företag förunnat att vara 

först på en marknad och det finns ofta goda möjligheter att positionera sig även som 

efterföljare.99 Den identitet som företag förmedlar är bidragande till var företaget 

kommer att positionera sig i konkurrens med andra aktörer.100  

 

Melin (1997) ser positionering som ett processuellt begrepp som förhåller sig till 

position på samma sätt som medel förhåller sig till mål. Tanken bakom att tillskansa 

                                                 
96 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
97 Kotler, P. (1997): Marketing Management – Analysis, Planning, Implementation and Control 
98 Baker, M. (2005): Marketing Theory – A student text 
99 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
100 Olins, W. (1990): Corporate Identity – Making Strategy Visible through Design 
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sig en position i konsumentens medvetande är att detta på sikt skall ge upphov till 

märkeslojalitet, vilket i sin tur förväntas garantera plats för märkesprodukten på 

marknaden.101

 

Fill (1995) menar att organisationer är positionerade till varandra i huvudsak som ett 

resultat av sin företagsidentitet. Den position som organisationen har i 

konsumenternas medvetande kan vara det enda sättet att differentiera sig från 

konkurrenter. Positionering är visibilitet och igenkännande för konsumenterna om vad 

en produkt eller tjänst representerar för dem. 102  

 

Det är för företaget viktigt att utveckla ett positioneringskoncept eller strategi, vilket 

också omnämndes i föregående avsnitt, som är förankrat i märkesproduktens 

konkurrensfördelar. För att undvika att positioneringen blir diffus är det också viktigt 

att inte framhålla alltför många differentieringsfördelar vilket återigen gör det 

angeläget att utkristallisera vad som utgör märkesproduktens essens och 

kärnvärde.103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
102 Fill, C. (1995): Marketing Communications – Frameworks, theories and applications 
103 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 

 46



5. Empiri 
 
Detta kapitel redogör för den empiri som de kvalitativa undersökningarna har lett till. Åtta stycken 

intervjuer genomfördes, där förpackningsexperter och representanter för svenska kaffeföretag fanns 

representerade. Nedan redovisas de delar vi anser är relevanta för att senare kunna besvara vår 

frågeställning. Dock inleder vi med en kort sammanställning om kaffets historia och hur den svenska 

kaffemarknaden ser ut idag.  

  

 

 

5.1 Kaffets historia 
Vad gäller etymologin för kaffe kan det associeras med en provins i Etiopien kallad 

”kafa”, varvid namnet kaffe kommer ifrån. Ursprungligen var kaffet en sällsynt vara 

som betraktades som en religiös och medicinsk dryck. Från början kokade och åt 

man kaffeträdets bär och blad och inte förrän på 1200-talet började man att rosta 

kaffebönan.  

 

Handel med kaffe i större skala koncentrerades till staden Mocca i sydvästra arabien. 

Från Mocca spreds kaffeplantan till Sri Lanka, därefter längs indiska kusten till Java, 

nuvarande Indonesien. Indiens västra kust tillhörde vid denna tidpunkt 

Nederländerna och på slutet av 1600-talet skickades en planta till Amsterdam och 

sedermera vidare till Frankrike.  

 

År 1616 kom den första stora lasten kaffe till Europa och spreds efterhand över hela 

världen. Från att ha varit en religiös och medicinsk dryck blev kaffet nu var mans 

dryck. I den italienska staden Venedig öppnades det första kaffehuset, men det blev 

snart fler. Man spelade spel, lyssnade på musik och drack kaffe. Kaffehusen blev den 

naturliga träffpunkten där de senaste nyheterna blev berättade.  

 

Kaffet spreds alltmer och år 1660 fanns det exempelvis fler än 200 kaffehus i 

London. Englands första stora skara kaffedrickare var studenter vid Oxfords 

universitet och här blev kaffehusen de intellektuellas mötesplats. Hit kunde man bege 

sig för att lyssna på diskussioner mellan de lärda och inträdet var 1 penny. 104  

                                                 
104 www.kaffeinformation.se/utbildning/kaffeboken.pdf 
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1685 är första gången man säkert vet att kaffet kom till Sverige. Göteborgstullen visar 

i ett papper från det året att någon tog in ett halvt kilo kaffe. Kung Carl XII var den 

som satte fart på kaffedrickandet i Sverige. Efter sin återkomst 1716 från Turkiet 

hade han med sig en kaffekokningsapparat som är föregångare till dagens moderna 

kaffekokare.  

 

I mitten av 1800-talet hade kaffedrickandet tagit ordentlig fart i Sverige vilket oroade 

brännvinshandlarna eftersom deras försäljning minskade som ett resultat av ökat 

kaffedrickande. Vid 1865 års riksdag blev kaffet ett politiskt ämne då bönderna 

genomdrev ett totalförbud mot kaffe som en hämndaktion mot att de nekats fri 

husbehovsbränning av brännvin. Kaffet hade dock redan vunnit så pass mycket mark 

i Sverige och därför var det svårt att upprätthålla kaffeförbudet.  

 

Idag är kaffe är en av de viktigaste handelsvarorna, i synnerhet för utvecklingsländer 

där det mesta av kaffet produceras vilket gör dem väldigt beroende av just 

kaffeproduktionen.105  

 

Kaffet har därför en stor ekonomisk betydelse på världsmarknaden och inom 

världsekonomin. Olja är idag den enda handelsvaran med större betydelse. Över 

hela världen dricks dagligen närmare 2 miljarder koppar kaffe och kaffeindustrin 

sysselsätter mer än 20 miljoner människor. Totalt omsätts mer än 125 miljarder 

kronor i kaffe varje år.106

 

5.2 Kaffesorter 
Det finns tre arter av kaffeträd som odlas i större utsträckning än övriga. Dessa tre är: 

Coffea Arabica: Den ursprungliga arten som härstammar från Etiopien. Tre 

fjärdedelar av all kaffeproduktion kommer från detta träd. Arabica kaffet har en mild 

smak och är av hög kvalitet vilket medför ett relativt högt pris. På grund av Arabica-

buskens känslighet, odlas denna kaffesort mestadels i Sydamerika, främst i Brasilien 

som också är den största producenten i världen.107

                                                 
105 www.kaffeinformation.se 
106 www.kaffeinformation.se/utbildning/kaffeboken.pdf 
107 se bilaga 3 
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Coffea Robusta eller C. Canephora, kommer från ett träd som är mer 

motståndskraftigt mot sjukdomar och dåligt klimat och odlas därför på ställen med ett 

ur odlingssynpunkt, mindre gynnsamt klimat. Detta medför att detta kaffe är av lägre 

kvalitet än Arabica-kaffet och har en ganska bitter och frän smak.  

 

För att kunna dricka det, blandar man det oftast med Arabica och blandningen slutar 

som snabbkaffe. Fördelen med Robusta är dess relativt höga koffeinhalt. Coffea 

Liberica: Liberica-kaffet odlas i Malaysia och Guyana, främst ämnat för lokal 

konsumtion. Detta kaffe har samma egenskaper som Robusta.108  

 

5.3 Svenska aktörer och marknadsandelar 
Ur ett konsumtionsperspektiv är den svenska kaffemarknaden liten i jämförelse med 

den globala, endast 1.5 procent av världskonsumtionen.109 Per capita ligger dock 

kaffekonsumtionen i Sverige som en av de högsta i världen, nämligen nummer fem. 

Finland leder före Danmark, Norge och Holland. 

 

Den svenska marknaden karakteriseras av ett antal aktörer där Kraft Foods, som ägs 

av Phillip Morris är marknadsledande. Deras största varumärken är Gevalia och Blå 

Mocca. Löfbergs Lila är näst störst tillsammans med Nestléägda Zoega följt av Arvid 

Nordqvist med Classic kaffe.110  

 

Ett viktigt kännetecken för den svenska kaffemarknaden är att den karakteriseras av 

hög kvalitet på det kaffe som konsumeras. Den kvaliteten drivs i huvudsak av typen 

av bönor som plockas. För detta ändamål finns det som tidigare beskrevs två typer; 

Arabica och Robusta. Den förstnämnda är dyrare och används främst i högkvalitativt 

kaffe, medan Robusta är ingrediens i den billigare varianten. Robusta står endast för 

3 procent av den svenska importen av kaffebönor.111

 

                                                 
108 www.kaffeinformation.se/page.asp?id=kaffesorter&selItemId=kaffesorter 
109 2003 var den totala konsumtionen i Sverige 97 320 ton kaffebönor, se Durevall, D. (2004): 

Competition in the Swedish coffee market 
110 se bilaga 3 
111 Durevall, D. (2004):Competition in the Swedish coffee market 
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Efter denna korta introduktion om hur den svenska kaffemarknaden ser ut och en 

kort historisk återblick, fokuserar vi nu på de intervjuer som gjordes med utvalda 

svenska kaffe och förpackningsföretag. Här undersöker vi hur utvalda företag ser på 

förpackningen som identitetsbärare och differentieringsverktyg. Vi inleder med 

kaffeföretaget Arvid Nordqvist. 

  

5.4 Arvid Nordqvist 
 

 

 
 

5.4.1 Företagspresentation 

1884 startade Arvid Nordqvist sin verksamhet med en delikatessbutik på Nybrogatan 

i Stockholm. Kaffe för 70 öre kilot och försäljning av bland annat frukt och kött var 

basverksamheten. Med åren utvecklades sortimentet till att innefatta bland annat rysk 

kaviar. 1941 tog Arvids son Bengt över rodret och vid denna tid växte sig banden till 

kaffe allt starkare. 

 

1961 flyttade företaget till Solna och i och med byggandet av kafferosteriet, började 

man på allvar satsa på kaffe. 1982 byggdes det moderna rosteri som finns idag och 

sedan dess har företaget vuxit från en marknadsandel på 2-3 %, till 11 % av den 

totala marknaden i Sverige.112  

 

Idag är det Bengts söner Anders och Erik som styr företaget, ett företag med en 

omsättning på 1,2 miljarder kronor och 135 anställda. Sortimentet består förutom av 

                                                 
112 se bilaga 3 – Internationella kaffeorganisationen (ICO) är ett internationellt samarbete på 

regeringsnivå mellan export samt importländer vars huvuduppgifter är att forska, praktiskt bidra till 

främjandet av levnadsvillkor i utvecklingsländer, säkerställa transpararens gällande världshandel med 

kaffe genom att producera statistik  
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kaffe som är basverksamheten, även av annan affärsverksamhet såsom distribution 

av vin och sprit.113

 

Nedan följer några milstolpar i företagets historia; 

  

1858 Arvid Nordquist föds 

1884 Arvid Nordquist öppnar sin första affär på Nybrogatan i Stockholm 

1907 Första agenturen för ett välkänt internationellt varumärke 

1910 Leveranser till restauranger och hotell 

1955 Import av vin och sprit 

1961 Varumärket Classic kaffe introduceras och det första kafferosteriet byggs 

2002 Första agenturen för den nordiska marknaden 

 

Vår intervju skedde med Philippe Barecca, inköpschef, kaffeexpert och ansvarig för 

produktutveckling på Arvid Nordqvist. Barecca började arbeta på företaget 1990 och 

har sedan dess varit ansvarig för inköp och kvalitet på kaffesidan, samt för 

produktutvecklingen i företaget. 

 

5.4.2 Marknadskommunikation 

 

”Marknadskommunikationen är viktig, då slaget om konsumenten egentligen sker i 

butiken. Förpackningen måste ju återge våra kärnvärden, inte bara så att vi ska se 

dessa, utan framförallt att de förmedlas till konsumenterna, genom olika 

igenkänningssignaler”. 
(Barecca, Arvid Nordqvist) 

 

Arvid Nordqvist har genom åren provat olika marknadsföringskanaler. Intressant är 

företagets inställning till TV reklam, som de inte alls tycker ger den effekt som det 

borde. Vid tidigare försök blev responsen inte alls den önskade och idag jobbar de 

mestadels med olika typer av  tryckt reklam. En annan viktig faktor är självklart 

företagets ekonomiska situation. TV reklam är dyrt och därför har företaget valt andra 

vägar att kommunicera med kund, exempelvis genom förpackningen. 

                                                 
113 Intervju med Phillippe Barecca 2006-05-12 
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Vidare är Arvid Nordqvist inne i en fas där man i september 2006 kommer att byta 

utseende på sin förpackning. Respondenten anser att det på företaget i dagsläget 

finns ett generellt missnöje med den marknadskommunikation som bedrivs och den 

bild man utåt sett förmedlar. Framöver önskar man bli tydligare i sitt budskap och 

ytterligare framhäva varumärkena Arvid Nordqvist och Classic kaffe. Framtidens 

förpackning ska i paritet med andra marknadsföringsverktyg visa vad Arvid Nordqvist 

lovar konsumenten, med andra ord en tydligare marknadskommunikation efterlyses 

enligt respondenten.114

 

5.4.3 Förpackningens funktioner 

 

”Det är otroligt viktigt att förpackningens utsida och innehåll harmoniserar” 

(Barecca, Arvid Nordqvist) 

 

Förpackningen har två huvudsakliga funktioner enligt Barecca, funktionell såtillvida 

att den ska skydda och förvara produkten till minimal kostnad, samt att den ska 

inbjuda till köp. För uppnå detta, har Arvid Nordqvist två parallella projekt i samarbete 

med företag som producerar förpackningsmaskiner. 

 

I de projekten försöker man se vad som kan läggas till, ändras eller förbättras på 

förpackningen. Respondenten menar vidare att det idag är svårt att vara unik med sin 

förpackning. De flesta kaffeförpackningar på marknaden ser idag  enligt 

respondenten väldigt lika ut. 

 

En förpackning är ett samspel mellan form, storlek, färg och grafik. Den del där 

Barecca på Arvid Nordqvist tycker att förpackningen idag brister, är främst i 

grafikdelen. Den är alldeles för brokig, med blandningar av olika typsnitt som 

tillsammans med den vita färgen, inte blir en lyckad kombination.  

 

Vidare anser Barecca att Arvid Nordqvist tidigare gjort misstaget att alltför snabbt och 

vid många tillfällen bytt utseende på förpackningarna. Tidigare var förpackningarna 

                                                 
114 Intervju med Phillippe Barecca 2006-05-12 
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mer exklusiva och funktionen mer mångsidig än dagens lösning. Men med de 

växande miljökraven och större marknader, ändrades förpackningen i både utseende 

och funktion. Förpackningens huvudsakliga uppgift är enligt respondenten att 

påverka konsumenterna, förhoppningen är att den ska förmedla en känsla.  

 
5.4.4 Förpackning, kärnvärde och identitet 

 

”För att bättre spegla företagets kärnvärden, är det i framtiden viktigt för oss att 

bibehålla konsumenters uppfattning om företagets stolta traditioner och kvalitet, en 

aktör man kan lita på” 
(Barecca, Arvid Nordqvist) 

 

Arvid Nordqvist är idag till viss del styrda av de förpackningsleverantörer som 

skräddarsyr företagets förpackningar. En egen designavdelning finns på företaget 

och skulle inte kompetensen hos denna inte räcka till, tar man hjälp av olika externa 

designbyråer. När det gäller förpackningens utseende planeras en tillbakagång åt det 

lite mer exklusiva hållet, vilket man tidigare enligt respondenten hade. Förpackningen 

skall framöver inte vara lika brokig som idag, men inte heller uppfattas som alltför 

elegant. Någonstans mitt emellan försöker Arvid Nordqvist placera sina 

förpackningar. 

 

Förändringen av förpackningen görs för att bli ännu tydligare med att förmedla de 

kärnvärden Arvid Nordqvist vill spela på. Kärnvärdet tradition skall kommuniceras, 

utan att ta upp alltför mycket plats, medan kärnvärdet kvalitet kommer att vara den 

viktigaste parametern. Här menar respondenten att förhoppningen är att skilja sig 

från övriga aktörer inom branschen, genom att bli ännu tydligare med detta. 

Exempelvis genom att det bättre ska framgå var och hur man köper sina råvaror.  

 

”Det räcker inte att lova konsumenten bra kvalitet, man måste också visa detta. 

Vi ska inte vara ett nischkaffe även om vi siktar på att förmedla just kvalitetsnormer” 
   (Barecca, Arvid Nordqvist) 

 

Förpackningen är enligt Barecca även mycket viktig för Arvid Nordqvist som 

identitetsbärare. Det gäller som sagt att fånga konsumenten under det kritiska 
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ögonblicket vid köpbeslutet. Igenkännandet av förpackningen är viktig, men även 

tydligheten i det budskap man vill förmedla. Ur identitetssynpunkt, är det samtidigt 

viktigt att vara konsekvent i utvecklingen av förpackningen. Arvid Nordqvist har inte 

varit detta, då logo och dekor har bytts för ofta. Förnya sig skall man inte göra för 

sakens skull, en röd tråd i förnyelsearbetet är viktigt. 

 

När det gäller Arvid Nordqvists nuvarande förpackning har det visat sig att det inte 

bara är de själva som tycker att en uppdatering bör ske. Marknadsundersökningar 

har visat att även konsumenter tycker detta. Tanken och strategin bakom 

förändringen blir att tydligare än idag sammankoppla Arvid Nordqvist med Classic 

kaffe, som är ett starkt varumärke i sig. 

 

Precis som tidigare sagts vill Arvid Nordqvist gärna förmedla kvalitet och ett sätt är 

den kvalitetsgaranti som företaget infört. Samtidigt innebär detta att företaget till viss 

del blir låst.  

 

”Kvalitet är det absolut viktigaste att bibehålla och speciellt viktigt för oss att bevara 

eftersom jag tror att det är vår höga kvalitet som tagit oss dit vi är” 
                                                (Barecca, Arvid Nordqvist) 

 

Barecca menar att den svenska konsumenten idag är ganska kräsen, det går inte att 

lura i denne vad som helst. Arvid Nordqvist försöker med vetskap om detta profilera 

sig som en aktör som kan garantera kvalitet. Detta anser han att man till viss del 

lyckats med. Däremot tror Barecca att Arvid Nordqvist generellt inte uppfattas som ett 

särskilt innovativt företag i jämförelse med andra svenska kafferosterier. Detta kan 

enligt respondenten kopplas till de många olika produkter som Arvid Nordqvist har i 

portföljen.  

 

Syftet med Arvid Nordqvist identitet, är att förmedla en positiv image, att 

konsumenten associerar företaget med positiva saker. Vidare tror Barecca att 

ursprung och tradition inte längre är lika viktigt i identitetsförmedlandet. Alla aktörer 

på marknaden arbetar idag med att förmedla detta och därmed har det förlorat sitt 
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syfte. Det går enligt Barecca inte längre att differentiera sig längre genom sådana 

budskap.115

 

5.4.5 Positionering 

 

”Förpackningen blir allt viktigare då konkurrensen hårdnar” 

                                                                                                 (Barecca, Arvid Nordqvist) 
Arvid Nordqvist har inte i den utsträckning som de vill, nått ut med sitt budskap. Detta 

hänger enligt Barecca ihop med de små ”ekonomiska muskler” företaget förfogar 

över. Exempelvis har de inte samma marknadsföringsresurser som Gevalia.116  

Istället blir verktyg som förpackningen allt viktigare. Som en följd av detta sker också 

en uppdatering av förpackningen under september 2006.  

 

Respondenten menar att med den ökande konkurrensen som marknaden 

karakteriseras av, blir företagets förpackningar ett av de kraftfullaste sätten att 

differentiera och positionera sig. En hög igenkänningsgrad av förpackningen finns 

idag hos konsument, medan positioneringen som ett innovativt företag är desto 

sämre. Att positionera sig som nummer ett, är inget som Arvid Nordqvist tror är 

realistiskt.  

 

Däremot strävar man uteslutande på att uppfattas som kvalitetsgaranten, med moral 

och etiskt ansvar. Där är man inte riktigt idag, utan Skånebaserade Zoega har varit 

tydligare i sitt budskap och därför positionerat sig där hos konsumenterna. Däremot 

hade man toppositionen som kvalitetsgarant för ungefär 10 år sedan, men genom ett 

otillräckligt budskap både genom förpackning och av andra aktiviteter i 

marknadsmixen, har man tappat det försprånget. Ett konsekvent agerande har 

därmed inte funnits under de senare åren.117

 

 

                                                 
115 Intervju med Phillippe Barecca 2006-05-12 
116 Ägs av multinationella företaget Nestlé 
117 Intervju med Phillippe Barecca 2006-05-12 
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5.5 Löfbergs Lila 
 

 

 
5.5.1 Företagspresentation 

Löfbergs Lila ingår i familjeföretaget AB Anders Löfgrens kaffegrupp. Där ingår också 

produktionsbolaget Kaffehuset Karlstad AB samt försäljningsbolagen Löfbergs Lila 

AS, Löfbergs Lila International AB och Peter Larsen Kaffe AS. 

 

Företaget grundades 1906 av bröderna Josef, Anders och John Löfberg som 

inledningsvis startade en kolonialverksamhet där te, kaffe och kryddor såldes. Detta 

för att främst brodern Anders ansåg att det var alltför långa avstånd till de stora 

handelshusen i Göteborg och Malmö som tillhandahöll dessa produkter. Efter hand 

byggde bröderna upp en egen kolonialvaruimport. I början sysslade företaget också 

med import av Citroën bilar och efter hand började man också att rosta sitt eget kaffe.  

 

Kaffet såldes företrädelsevis till handeln och marknaden utgjordes av Värmland med 

närliggande landskap. Då kaffet såldes som rostade bönor var butikerna tvungna att 

ha egna kaffekvarnar eftersom bönorna levererades direkt omalet. Löfbergs byggde 

även upp denna verksamhet genom att upprätta avtal med dessa butiker som 

förbands att köpa kaffe en viss tid framöver och i gengäld för detta fick de en 

kaffekvarn och en butiksvåg.118  

 

Löfbergs första kaffeförpackningar med varumärkesbeteckningar kom redan på 

1920-talet. På den tiden var dessa enkla och igenhäftade påsar.1927 hade företaget 

så mycket som elva olika blandningar i olikfärgade påsar och allteftersom tiden gick 

ersatte dessa Löfbergs tidigare lösviktsförsäljning. Den lila blandningen som vi 

känner till idag, fanns också vid denna tidpunkt under namnet Löfbergs lyxblandning. 

Denna sort var mest populär och blev också ursprunget till benämningen Löfbergs 

Lila som idag är det övergripande varumärket för hela sortimentet.119

                                                 
118 www.lofbergslila.se 
119 www.lofbergslila.se 
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Löfbergs Lila har idag drygt 17 % av den totala marknaden, den starkaste 

marknaden är för restauranger även om störst volymer säljs till detaljhandeln. Totalt 

sett är företaget 2: a på marknaden i Sverige.120 Bokslutsperioden 2004 05-2005 06 

omsattes 517 828(tkr).121

 

Vår intervju ägde rum med produktchef Therese Löfberg, som är en del av 

Löfbergfamiljen i den fjärde generationen. Hon har tidigare varit verksam inom vin 

och spritbranschen och haft sin nuvarande anställning sedan augusti 2005.122

 
5.5.2 Marknadskommunikation 

 
”Vi har inte satsat så mycket på tv-reklam de senaste åren utan vi har mer haft 

mycket PR, sponsring, events och sådana marknadsföringsaktiviteter”  

    (Therese Löfberg, Löfbergs Lila)

  

Det varierar vad Löfbergs Lila använder sig av för marknadsföringskanaler. Främst 

beroende på olika tidpunkter och vad som företaget just då vill förmedla. Den 1 

september 2006 fyller företaget 100 år och stora events med inbjudna artister 

                                                 
120 se bilaga 3 
121 www.affärsdata.se - http://www.ad.se/index.php?serv=foretagsfakta  
122 Intervju med Therese Löfberg 2006-05-12 
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planeras i Karlstad. Sponsring till bland annat stadens ishockeylag Färjestads FBK 

och annonsering är något som man i dagsläget satsar på för att synas.  

 

Löfbergs anser detta vara ett effektivt sätt att kommunicera med kaffekonsumenterna 

och att i synnerhet sponsring, är aktivitetsskapande för såväl företaget som för 

varumärket.123 Löfbergs satsar på att nå ut till alla kaffedrickare, såsom vanliga 

konsumenter, restauranger, storkök och kaféer och samtidigt vill man vara ”ett kaffe 

för alla tillfällen och smaker”.124

 

5.5.3 Förpackningens funktioner 

 
”Förpackningen är för oss mycket viktig, den är vårt ansikte utåt och i vårat fall 

speciellt färgen. Vi är faktiskt de första som lyckats patentera en färg i Sverige och 

färgen lila är en vikig del av vår identitet.”  

                  (Therese Löfberg, Löfbergs Lila) 

 

Löfbergs Lila är det första företaget som lyckats registrera en färg i produktklassen 

kaffe. Det har varit en lång och utdragen rättsprocess på grund av att konsumenterna 

inte ser färgen som ett varumärke utan som en del av förpackningen, men nu har 

alltså patent och registreringsverket beviljat företagets ansökan.125  

 

Något som anses vara viktigt i anslutning till detta är att skydda förpackningen mot 

imitatörer vilket exemplifieras av när Signum (dagligvarukedjan Coops egna 

varumärke) introducerade en lila kaffeförpackning som de sedermera efter 

patentregistreringens åsikter, fått omfärga efter att Löfbergs lyckats hävda sin rätt till 

den lila färgen. 

 

”Vi har en strategi för att förnya förpackningen, en del var att skapa ett enhetligt 

sortiment som vi nu har fått, det måste hela tiden hända något i kaffehyllan”  

    (Therese Löfberg, Löfbergs Lila) 

                                                 
123 www.lofbergslila.se 
124 Intervju med Therese Löfberg 2006-05-12 
125 Ulrika Andersson, varumärkesjurist, PRV – Dagens Industri 2005-04-21 

 58



 

Löfbergs arbetar mycket med förpackningen och Therese menar att man i olika 

segment kan öka eller minska färgen för att antingen se mer premium ut eller om hur 

man generellt sett vill kommunicera med just det specifika segmentet. En annan 

faktor som styr förpackningens utseende är också den smak126 som den specifika 

sorten innehåller, olika smaker kräver olika förpackningar vilket i sin tur också kräver 

andra tillverkningsmaskiner. Försäljningen av kaffe till restauranger har exempelvis 

förpackningar som inte alltid är hellila även om logotypen alltid finns med.127

 

”Det är jätteviktigt att kvalitet och att den specifika sorten förmedlas på 

förpackningen. Detta måste gå hand i hand. Det är ingen idag som tar produkten 

bara för designen eller märkningen” 
                                                                                    (Therese Löfberg, Löfbergs Lila) 

 

Vidare betonas förpackningens marknadskommunikativa funktion och att det för 

Löfbergs är viktigt att förpackningen är stilren och lätt att förmedla eftersom man är 

medveten om de få sekunder som man har på sig för att locka konsumenten i 

butiken. Det är också viktigt att tänka på att inte förmedla för många olika signaler 

eller värden eftersom konsumenten stimuleras av vissa signaler och inte kan ta till sig 

”för mycket”.  

 

Löfbergs arbetar mycket med miljö och etik och anser att man är bland de främsta 

just vad gäller detta. Bland annat har hela produktionsanläggningen byggts om för att 

kunna erbjuda de miljövänliga förpackningar som finns idag. Med detta är de inte 

unika på något sätt och därför är också ett etiskt och moraliskt ansvar av denna 

anledning svårare att förmedla på förpackningen än för exempelvis bara några år 

sedan.128

 

 

                                                 
126 Sortimentet består av kaffe som: Starkt, Mellanmörkt, Mellanrost, Rättvisemärkt, Ekologiskt, 

Skånerost, Mörkrost och Colombia – www.lofbergslila.se 
127 Intervju med Therese Löfberg 2006-05-12 
128 Intervju med Therese Löfberg 2006-05-12 
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5.5.4 Förpackning, Kärnvärde och Identitet 

 

”Vår identitet står för kvalitet, att vi är kaffespecialister sen 100 år och att vi är miljö- 

och etiskt engagerade. Vi vill vara det lilla kafferosteriet som ändå siktar högt. Våra 

kärnvärden är högsta kvalitet, ren enkel design, säkra produkter och innovativ 

produktutveckling” 

(Therese Löfberg, Löfbergs Lila) 

 

Löfbergs Lila arbetar kontinuerligt med sin identitet och anser att den är flexibel. 

Therese menar att det som företaget främst försöker hålla fast vid är sin tradition och 

sin höga kvalitet som man aldrig tummar på och att företaget är svenskt från början.  

 

Då Löfbergs idag är multinationellt med försäljning i de nordiska länderna, Baltikum, 

Polen, Ryssland och Ungern samt kaffeleverantör till alla IKEA-varuhus i hela världen 

är just det faktum att företaget är svenskt viktigt, då Sverige i många andra länders 

ögon står för kvalitet och utveckling. Det blir dessutom idag generellt allt viktigare var 

varumärket härstammar enligt Therese och identiteten är något som Löfbergs arbetar 

löpande med och är beredda att förändra vid behov allteftersom faktorer i omvärlden 

också ändras. 

 

”Vår identitet blir distinkt och unik just beroende på vår färg” 

                                                                (Therese Löfberg, Löfbergs Lila) 

    

Färgen är något som det är lättare att trycka på, än det faktum att man är ett svenskt 

familjeföretag. Det optimala för Löfbergs är att knyta ihop alla olika kärnvärden och 

förmedla dem samtidigt, vilket inte är lätt. Men företaget är på god väg i och med 

skapandet av ett visuellt enhetligt sortiment på alla förpackningar i alla länder förutom 

när det gäller språk. Där kräver exempelvis Ikea att förpackningen skall innehålla 20 

olika språk. Primärt satsar Löfbergs på varumärket som identitetsbärare och idag har 

varumärket vuxit sig väldigt starkt. Uppbyggnaden har skett ända sedan man på 

1950-talet gick från att vara lokala till att bli nationella.129

 
                                                 
129 Intervju med Therese Löfberg 2006-05-12 
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5.5.5 Positionering 

 

”Vi är i dagsläget 2: a på marknaden totalt sett och strävar efter att vara en tydlig 

utmanare till förstaplatsen” 
(Therese Löfberg, Löfbergs Lila) 

 

Löfbergs positioneringsstrategi är något som företaget anser vara viktigt att 

kommunicera ut till konsumenter. Därför arbetar företaget intensivt med att 

positionera sig och har gjort detta de senaste 10-15 åren. Konkurrensen på 

marknaden för kaffe och då främst ute i butikerna är väldigt hård menar Therese.  

 

Det är en konkurrens som de senaste åren intensifieras i takt med att 

dagligvarukedjornas egna varumärkens förpackningar tar allt större plats i 

butikshyllorna. Konkurrensen med andra fristående aktörer såsom Gevalia, Zoega´s, 

Arvid Nordqvist är även regionsbaserad och Löfbergs är starkast norrut och i 

Mellansverige. Det förekommer också konkurrens lokalt med flera mindre aktörer 

enligt Therese.130

”Förpackningen spelar en viktigare roll i butikshyllan än när vi säljer till andra 

målgrupper. Mycket för att man har mer tid att sälja in sig och utbilda dem som inte är 

vanliga konsumenter. Prissättningen är fruktansvärd speciellt på butikssidan, alla 

pressar varandra just nu och det är väldigt tufft” 

   (Therese Löfberg, Löfbergs Lila) 
                         

5.6 Lindvalls Kaffe 
 

 
 

5.6.1 Företagspresentation 
Lindvalls kaffes historia tar sin början när Eric Lindvall lämnar sin hembygd i 

Västergötland för uppländska Tierp på 1880-talet. Här gifter han sig med 

                                                 
130 Intervju med Therese Löfberg 2006-05-12 
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skomakardottern Josefina och 1891 öppnar han en kolonialvaruhandel med kaffe, te 

och kryddor. Affärerna går så pass bra att lilla Tierp har för liten marknad och Eric 

bestämmer sig för att flytta till universitetsstaden Uppsala för att på allvar etablera 

rörelsen. Man slår sig ner mitt i staden strategiskt precis vid järnvägsspåren som är 

en viktig knutpunkt för in och ut leveranser av varor.  

 

Idag är företaget fortfarande beläget på sin ursprungliga plats dock i nyare och större 

lokaler och drivs av Eric och Josefinas barnbarnsbarn Ulf Lindvall som del av familjen 

i 4: e generationen. Lindvalls kaffe bedriver försäljning över hela landet till butiker, 

restauranger, caféer och hotell. Även om Lindvalls kaffe finns i hela landet ligger 

tyngdpunkten i Mälardalen.131 Företaget har totalt 5 produkter i dagligvaruhandeln 

och ca 30 artiklar totalt i sortimentet. Lindvalls har 20 anställda och omsatte 42914( 

tkr) räkenskapsåret 200501-200512.132 Totalt hade Lindvalls vid årsskiftet ca 2 % av 

marknaden och utgör således en liten aktör.133

 

                                  
(Lindvalls butikssortiment från vänster kokkaffe, tricolore, bryggkaffe, Colombia samt 

mörkrost)134

Vår intervju ägde rum med Ulf Lindvall som idag är VD för företaget. Han började sin 

karriär på Lindvalls med att på helger tillsammans med sin bror hjälpa pappa Hans 

Lindvall med att ställa ½-kilos förpackningar på löpande bandet och på sommarloven 

lyfte han kaffesäckar och körde packmaskiner. Sedan 6 år tillbaka är Ulf emellertid 

VD och fungerar enligt sig själv som ”allt i allo”.135

 

 

                                                 
131 www.lindvallskaffe.se    
132 www.affärsdata.se - http://www.ad.se/index.php?serv=foretagsfakta  
133 se bilaga 3 
134 www.lindvallskaffe.se  
135 Intervju med Ulf Lindvall 2006-05-10 
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5.6.2 Marknadskommunikation 

 

”Vi är ett litet företag med väldigt begränsade resurser att marknadsföra oss, därför 

satsar vi främst på lokal tv och radio och aktiviteter i butik”  
                                                                                  (Ulf Lindvall, Lindvalls Kaffe) 

 

 

Ulf menar att företagets möjligheter att marknadsföra sig är mycket små och då blir 

det inte tal om nationell tv-reklam som större aktörer ofta satsar på. Istället vill man 

försöka komma konsumenterna närmare genom att ge ut informationsbroschyrer, 

demonstrationer i butiken och annonsering i lokalpress. Situationen hade varit 

annorlunda om det funnits mer kapital och därför blir identiteten och förpackningen 

viktiga marknadsföringskanaler för Lindvalls Kaffe.136

 

5.6.3 Förpackningens funktioner 

 

”Förpackningen är vår främsta marknadsföringskanal och den viktigaste bäraren av 

våra budskap, helt klart” 
                                                                        (Ulf Lindvall, Lindvalls kaffe) 

 

Enligt Ulf är förpackningen ytterst viktig för Lindvalls, på grund av att den dels är 

företagets ansikte utåt och för att resurserna att synas i övrigt är så pass små. 

Lindvalls kaffeförpackningar har förändrats mycket om man ser tillbaks i tiden, men 

dagens butiksförpackning är en modifierad version av den förpackning som 

lanserades 1986. Detta är helt medvetet eftersom man inte vågar göra för ”djärva” 

förändringar på, vilket Lindvalls tror är ett resonemang som de flesta kaffeföretag är 

för. Färgvalen är fastställda efter de olika smakerna och innehållet och förpackningen 

måste harmonisera eftersom man skapar en förväntning på produkten via 

förpackningen menar respondenten. 

”Just färgspråket är viktigt för att skapa igenkänning hos konsumenterna” 
(Ulf Lindvall, Lindvalls kaffe) 

                     

                                                 
136 Intervju med Ulf Lindvall 2006-05-10 
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5.6.4 Förpackning, Identitet och Kärnvärde 

 

” Vi vill förmedla att vi är ett familjeföretag med tradition och att vi är unika med just 

det. Vi vill också förmedla en känsla av att vi garanterar kvalitén. Jag tror att det blir 

mindre och mindre av detta bland kaffeföretag” 
                                                                              (Ulf Lindvall, Lindvalls Kaffe) 

 

Lindvalls har ingen egen designavdelning utan tar hjälp av professionella 

reklambyråer vilket ibland kan vara svårhanterligt om företaget söker en viss design 

och reklambyrån vill något annat. Resultatet blir tyvärr ofta en kompromiss, vilket inte 

alltid är särskilt fördelaktigt för förpackningens design. Ulf menar att förpackningens 

olika delar måste samspela och det som just Lindvalls vill förknippas med är sin 

logotyp och sitt varumärke som är deras starkaste identitetsbärare. Dock är det svårt 

att framhålla någon identitetsbärare framför den andra, alla måste vara i harmoni.  

 

Beträffande Lindvalls identitet är det vikigt att hålla fast vid kärnvärden och trenden 

går alltmer mot att det blir allt viktigare med ursprung och familjetraditioner i 

varumärket. Detta har varit på nedgång det senaste decenniet då det varit populärare 

bland konsumenter med innovativitet och modernt tänkande. Enligt Lindvalls är nu 

tidigare trender på stark frammarsch. 

 

Konsumenten köper produkten om dem vet vem som står bakom företaget, att det 

känns tryggt och att man kan garantera dem kvalitet. Kan detta uppfyllas, blir också 

ens identitet en konkurrensfördel. Varumärket är för Lindvalls det som primärt bär 

upp identiteten i och med att det är svårt att skapa en unik förpackningsdesign just 

gällande kaffeförpackningar. 137  

 

”Jag måste erkänna att jag inte riktigt är helt nöjd med det som vår förpackning 

förmedlar i dagsläget. Jag vill ha in mer tradition i modern tappning vilket jag ansåg 

att en tidigare förpackning vi hade gjorde på ett bättre sätt” 
     (Ulf Lindvall, Lindvalls kaffe) 
 

                                                 
137 Intervju med Ulf Lindvall 2006-05-10 
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I dagsläget lanserar Lindvalls en helt ny portionsförpackning för kaffe där det ligger 

förpackat i påsar om 4 koppar. Ulf menar att det finns ett behov av detta eftersom en 

persons hushåll ökar och alltfler konsumenter inte har tid att dricka upp det kaffe som 

finns i de ordinarie förpackningarna innan det härsknar. Den nya förpackningen ska 

enligt Lindvalls förmedla mer av den traditionalitet och modernitet som var tidigare 

trender på marknaden.  

 

Dagens blanka förpackningar som inte bara Lindvalls har, utstrålar för mycket 

modernitet. Vidare anser Ulf att konceptet med portionsförpackningar redan är 

beprövat och funnits från 1960-talet inom Lindvalls försäljning till storkök och 

egentligen bara överförs från en marknad till en annan.138

 
”För första gången som en kund köper vår produkt är det nog viktigast att de 

kärnvärden som vi vill förmedla är avgörande. I nästa led ska det förhoppningsvis 

vara för den bra kvalitet som vi har på vårat kaffe” 
     (Ulf Lindvall, Lindvalls kaffe) 

                         

5.6.5 Positionering 

 

”Det här med positionering är ett av våra största problem, vi har först på senare år 

förstått vikten av att skapa ett varumärke som är bärkraftigt” 
                                                                               (Ulf Lindvall, Lindvalls kaffe) 

 

Lindvalls har fram till 1986 bytt utseende och layout på sitt varumärke, logotyp och 

sina förpackningar alltför ofta och detta har skapat positioneringsproblem för 

Lindvalls. Bytena har inte gjorts på ett enhetligt sätt. Ulf anser att man tidigare borde 

ha insett detta vilket hade underlättat positioneringen. Det är också en tankegång 

som representerar ett gammalt tänkande inom Lindvalls om att marknadsföring var 

något överflödigt. Vidare menar Ulf att det är svårt att ta sig ur denna situation, men 

de arbetar hårt med detta. Trots medvetenhet och stora ansträngningar kan ta väldigt 

lång tid att göra önskade positioneringsförändringar. 

 

                                                 
138 Intervju med Ulf Lindvall 2006-05-10 
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”Vi vet att vi har ett kaffe som kan konkurrera med de allra bästa kvalitetsmässigt 

men positioneringsproblemen gör att vår målgrupp inte blir specifik utan omfattar alla 

kaffedrickare”                   
     (Ulf Lindvall, Lindvalls kaffe) 
 

Lindvalls tar också den hårda konkurrensen på tal och menar att den intensifierats på 

senare år. Egna varumärken växer så det knakar och är ett allvarligt hot mot alla 

kafferosterier. Främst på grund av att de inte har några marknadsföringskostnader i 

och med att varumärkesägarna själva äger exponeringsytorna. 

 

Tidigare levererade Lindvalls direkt till butikerna men man tvingas precis som övriga 

aktörer att gå via grossister vilket också tär på vinstmarginalerna. 

Konkurrenssituationen är därmed tuff och ”som litet företag alltid lever med kniven på 

strupen”. Vidare berättar Lindvalls om förädlingsvärdet, det vill säga det som man 

kan lägga på varan efter att den bearbetats, närapå halverats de senaste tre åren 

vilket också tvingar alla aktörer att gå ner i pris, ytterligare är ett mått på den stora 

konkurrens som idag råder.139

 

 

5.7 Cafebar AB 

  
 

 

5.7.1 Företagspresentation 

Café Bar Sverige AB är idag en rikstäckande kedja som erbjuder dryckesautomater, 

ett brett sortiment av kaffe, te, tillbehör, leveranser och teknisk service till företag.140 

                                                 
139 Intervju med Ulf Lindvall 2006-05-10 
140 www.cafebar.se 
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Med mer än 35 år på marknaden och över 85 000 företagskunder är Cafebar en av 

de mest etablerade leverantörerna av kaffeautomater i Europa.  

 

1989 etablerade man sig på den svenska marknaden, med 6 olika förpackningar och 

kaffesorter. Den nordiska marknaden består idag totalt av 18 förpackningar. Vår 

intervju ägde rum på huvudkontoret i Åby, strax utanför Norrköping med Carina 

Lundqvist, marknads och produktchef på företaget. 

 

5.7.2 Marknadskommunikation 

 

”Det är viktigt att förstå att vad förpackningen kommunicerar, påverkar också 

konceptet och helheten” 

(Carina Lundqvist, Cafebar) 

 

Cafebar arbetar idag med en ganska bred mix av marknadskommunikation, för att nå 

ut till befintliga och nya kunder. Marknaden i form av diverse företag bearbetas via 

telefonsamtal, som sedan Cafebars franchisetagare besöker. Någon direkt uttalad 

strategi för val av verktyg finns dock inte idag, utan allt ifrån direktreklam med 

uppföljning via telefonbokning, till lokal radioreklam förekommer. Därför ser Cafebar 

sina förpackningar som en möjlighet att kommunicera, både med kunder men också 

internt i företaget. 

 

En kaffeförpackning på Cafebar ingår enligt respondenten idag i en helhet och 

kommunicerar det som exempelvis Cafebar står för i fråga om etik och moral. 

Därmed är det också enligt respondenten viktigt att förstå att det förpackningen 

kommunicerar, påverkar också konceptet och helheten. Detta gäller oavsett om det 

handlar om företagets kaffe, te eller sockerförpackningar. 

 

I september 2006 kommer Cafebar att lansera en ny kaffeförpackning och samtidigt 

kommer man från att ha arbetat med 18 olika produkter i Norden, varav 6 i Sverige, 

framöver att endast sälja 4 stycken olika kaffeförpackningar.  
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Idag har man precis som den övriga svenska kaffemarknaden färgerna som främsta 

differentieringsattribut. Sortimentet har röda, gröna, silver och guldförpackningar, 

men från september 2006 består alltså sortimentet av 4 stycken svarta förpackningar. 

Konkurrenter har redan börjat arbeta med svarta förpackningar kallade exempelvis 

”Ebony”141, men Cafebar avser att till skillnad från konkurrenter med blanka 

förpackningar, endast arbeta med matta svarta ”miljövänliga” förpackningar.142

 

Det nya med Cafebars förpackningar är färgen. Man har även en önskan om att på 

ett tydligare sätt än tidigare kommunicera med hjälp av förpackningen. Kunder och 

anställda, kommer framöver snabbt att se på förpackningen, exempelvis vilken 

karaktär rostningen har och varför man valt just det namnet som står på 

förpackningen. Att förmedla en viss typ av känsla kan enligt respondenten därmed 

underlättas med hjälp av de nya förpackningarna.  

 Från att ha haft ett ganska stort sortiment med 18 olika förpackningar, går Cafebar 

nu ut med 4 stycken nya förpackningar med som tidigare nämnts en enhetlig ny färg 

och med avsikten att med lätthet kunna kommunicera och utbilda dess kunder. 

Avsikten blir att påverka genom att förmedla ett värde, en känsla.143

 

5.7.3 Förpackningens funktioner 

Den ena grundtanken med en förpacknings funktion är enligt respondenten att 

skydda och förvara innehållet. Detta är en självklarhet för en kaffeförpackning, där 

innehållet måste hållas färskt. Det som Cafebar samtidigt fokuserar på förutom detta, 

är att hålla produktionskostnader nere. Funktionen bör därför hålla en god kvalitet, 

säkerhet och vid användning ge en bra helhetskänsla. 

 

”Generellt sett är det också som så att en förpacknings funktion inte är lika känslig för 

en företagskund, som hos en privatkund” 

(Carina Lundqvist, Cafebar) 
 

 

                                                 
141 Produkt ur gevalias sortiment 
142 Intervju med Carina Lundqvist 2006-05-08 
143 Intervju med Carina Lundqvist 2006-05-08 
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Lika viktigt är det att förpackningen i sin funktion är informativ och följer tidigare 

insatser som gjorts för att bygga varumärket. Minst lika viktigt blir det sedan att 

förpackningen följer gällande normer, etik och moral i samhället. Det bör alltså finnas 

en noggrann tanke bakom funktionen och den förpackning som når marknaden.  

 

Vidare är det viktigt att en förpacknings funktion fungerar hela vägen från produktion 

till kund, alltså genom hela kedjan. En snygg layout på förpackningen räcker därmed 

inte. Logistiken är lika viktig som de informativa delarna på förpackningen, att produkt 

och förpackning är marknadsanpassade. Dessutom måste hela kedjan som tidigare 

sagts vara kostnadseffektiv. 

 

För att vara framgångsrik måste en förpackning vara unik, både till utseende och 

funktion. Den ska ge en känsla, en upplevelse och på så sätt locka och bibehålla en 

kund. Dessutom måste förpackningen hålla fast vid aspekter som att vara informativ, 

enkel och kommunikativ. Sammantaget måste förpackningen fungera internt, externt, 

logistiskt och samtidigt vara kostnadseffektiv. 

 

5.7.4 Förpackning, kärnvärde och identitet 

 

”Cafebars kärnvärden fokuserar på trygghet, fräschhet och innovation” 

(Carina Lundqvist, Cafebar) 

 

De kärnvärden som Cafebar vill spela på är i grunden förutom en känsla av trygghet, 

även fräschhet och innovation. Dessa ”mjuka värden” är enligt respondenten det som 

genomsyrar hela företagets koncept. En viktig del för att dessa värden ska kunna 

förmedlas är att förpackningen måste fungera lika bra internt som externt, dvs. både 

till anställda och kunder. Förpackningar som ingen kan identifiera sig med och känna 

stolthet för, är inga förpackningar som kommer att bli framgångsrika, menar 

respondenten. Därmed är förpackningarna en identitetsbärare som är viktig för 

företagets marknadsföring och som bidrar till att skapa den identitet som Cafebar har.  
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Cafebar har insett vikten av att kontinuerligt arbeta med identitetsfrågor och därför 

finns det idag också en egen avdelning som har som enda uppgift att arbeta med 

förpackningarna och det de förmedlar. För att kunna mäta effekten av detta arbete 

görs årligen uppföljning, såväl internt som externt.144

 
5.7.5 Positionering 

 

”Positioneringsstrategin är en ständigt pågående process” 

(Carina Lundqvist, Cafebar) 

 

Efter att Cafebar 1989 etablerade sig på den svenska marknaden, är det först på 

senare år som företaget börjat arbeta med företagets identitet, hur man upplevs av 

omgivningen och på vilket sätt som man skall positionera sig.  

 

Tidigare låg fokus på att växa mycket på kort tid och ta marknadsandelar, medan 

företaget idag mer börjat titta på hur andra upplever Cafebar. För Cafebar är 

positioneringsstrategin en ständigt pågående process, som blir allt viktigare. Cafebar 

satsar exempelvis hårt på att positionera sig på ett effektivt sätt i Stockholm, som för 

företaget är en viktig marknad. 

 
5.8 OneCafé International AB 
 

 
5.8.1 Företagspresentation 

Företaget OneCafé International AB, utgår från Ideon Innovation i Lund och är i fas 

med att i början av 2007 lansera en ny produkt på den svenska kaffemarknaden.  

Produkten är en förpackningslösning för färskmalet kaffe, där bryggningen utförs utan 

maskiner, verktyg eller annan specialutrustning. Filterpåsen är anpassad till 

behållaren vilken även fungerar som spillbricka och förhindrar spill efter bryggning. 

Hållbarheten är minst 9 månader och förpackningen är helt komposterbar. 

                                                 
144 Intervju med Carina Lundqvist 2006-05-08 
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OneCafé har under 2005 rönt stor uppmärksamhet för sin förpackning. Redaktionella 

artiklar har publicerats bland annat i Dagens Nyheter145. Nordens största 

förpackningstidning Nordemballage146 har även uppmärksammat förpackningen. 

 

Intervjupersonen är Lars Bendix 48 år gammal, i dagsläget styrelseordförande, en av 

grundarna till företaget och ansvarig för framtagandet av förpackningens utformning, 

funktion och design.  

 
5.8.2 Marknadskommunikation 

 

”Företagets kärnvärden är det som ska kommuniceras, inte tekniken” 
(Lars Bendix, One Café) 

 

Då OneCafé förpackningen är unik i jämförelse med andra förekommande 

kaffeförpackningar på marknaden, ser företaget ingen anledning i att kommunicera 

detta – det syns tydligt vid en första kontakt med förpackningen. Det som kommer att 

läggas stor vikt vid, är sättet som varumärket kommer att byggas på. Med andra ord 

är det företagets värderingar och inte tekniken som ska kommuniceras mot 

konsumenten. 

 

                                                 
145 Dn/Ekonomi 06-04-28, även tillgänglig på internet: 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=540857&rss=1401 
146 www.onecafé.se 
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OneCafé har beslutat att delta i UN Millennium Campaign 2015. Detta är ett projekt 

som har sin utgångspunkt i att försöka sammankoppla rika och fattiga länder i 

världen och på så sätt försöka välfärdsutveckla och minska fattigdomen i länderna i 

tredje världen. För detta har åtta stycken mål satts upp från Förenta Nationerna:147

 

 
 

Varje mål är framtaget för att vara lätt att förstå, implementera och mäta och 

innefattar områden som att förebygga hungersnöd, kvinnors rättigheter, minska 

barnadödlighet, förbättra hälsan, minska AIDS och en utveckling av relationerna med 

västvärlden.  

 

För Onecafé ligger utgångspunkten med marknadskommunikationen i något större, 

där ”Fair Trade” ska vara en självklarhet. Företaget har en tanke om att agera på ett 

sätt där miljötänkandet hela tiden är i fokus och de försöker agera utan att skada den 

lokala marknaden.148 Helheten är viktig tillsammans med en hög kvalitet. 

 

5.8.3 Förpackningens funktioner 

En förpackning kan enligt Lars Bendix på Onecafé delas in i en funktionell och 

emotionell del. Den funktionella delen innefattar delar som öppnande av 

förpackningen och efterhantering, medan det emotionella momentet ofta blir mer 

komplicerat. Det förstnämnda är oftast det som går enklast att lösa med hjälp av 

teknisk kompetens, medan det inte alltid är lika lätt att hitta rätt i det emotionella 

momentet. 

 
                                                 
147 http://cyberschoolbus.un.org/mdgs/
148 se bilaga 3 för andra typer av krav- och miljömärkning som används av kaffeföretag 
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”Det emotionella momentet ska ge en känsla av en riktig kopp kaffe” 
(Lars Bendix One Café) 

 

Då Onecafé utvecklade sin produkt var det just den emotionella delen som det 

fokuserades på. Tankesättet var att formge förpackningen på ett sätt som skulle 

utstråla kvalitet, färskt kaffe och miljötänkande. Funktionellt och tekniskt tittade man 

på tidigare patent, vilket ledde till tankar om att funktionen och formgivningen skulle 

kopplas på ett sätt som gjorde att förpackningens utseende och funktion skulle ha så 

mycket ”kaffesmak” som möjligt. 

 

Dock menar Bendix att förpackningens främsta syfte och funktion är att ta hand om 

innehållet. En naturlighet och enkelhet vid framförallt öppnandet men också vid 

användandet är sådana elementära delar. 

 

Gällande förpackningens attribut som färg, form eller grafik finns det ingen del som 

kan sägas vara mer viktig än en annan, utan en lyckad förpackning handlar om ett 

samspel mellan dessa. Det OneCafé idag tror kommer vara till deras fördel, är att de 

flesta svenska kafferosterier till största del konkurrerar med färg och grafik. Ett 

samspel mellan fler attribut skulle säkerligen leda till flera positiva effekter. På det 

sättet blir identiteten också tydligare och det blir lättare att differentiera sig.149

 

5.8.4 Förpackning, kärnvärde och identitet 

Förpackningen ser OneCafé själva som en del av företagets märkesidentitet då 

förpackningen i deras fall är det som ska bana väg för produkten. Det viktiga men 

svåra är att skapa sig något som är unikt och särskiljande och samtidigt hålla 

processen enkel. Att också vara konsekvent och hålla fast vid en viss linje är inte lätt. 

Lyckas man med detta har man skaffat sig stora konkurrensfördelar enligt Lars.  

 

 

 

 

                                                 
149 Intervju med Lars Bendix 2006-05-24 
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Det kärnvärde som OneCafé försöker förmedla består av tre olika beståndsdelar som 

alla kan kopplas till företagets slogan; ”That moment”.  Dessa är: att sätta människor 

framför produkt, inget som kan skada lokalmarknaden görs och framförallt är kvalitet 

inom samtliga områden ett kärnvärde.150

 

Företagsidentiteten förstärks vart eftersom, då företaget har en relativt kort historia. 

Tanken är att framöver, än mer jobba med organiska miljövänliga material. Det som 

idag exempelvis är en restprodukt från kaffebönan, kommer framöver att 

återanvändas och förädlas, med möjlighet att användas i företagets förpackningar.   

 

Syftet med en identitet enligt Lars är att skydda företaget. Det gör man främst med en 

tydlig historia. Ett företag med en gedigen historia och bakgrund är inte lika lätt att 

konkurrera ut, då historien skapar en trovärdighet och tillförlitlighet till företaget.151

 

 

 

 

 

                                                 
150 www.onecafé.se 
151 Intervju med Lars Bendix 2006-05-24 
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Nedan följer en kortfattad sammanställning i tabellform av de preliminära resultat 

som framkommit under intervjuerna med kaffeföretagens respondenter; 

5.9 Tabell Kaffeföretagens respondenter 
 

 
      Företag 
 

 
   Arvid Nordqvist 

 
   Löfbergs Lila 

 
      Lindvalls 

      M-Komm. Otydlig, förpackningen en 
bidragande orsak. 

Tydlig, förpackningen 
ett av många verktyg. 

Små 
marknadsföringsresurser, 
förpackningen vital. 

Förp.Funktioner Viktig 
marknadskommunikativ 
funktion.  

Viktig 
marknadskommunikativ 
funktion. 

Viktig 
marknadskommunikativ 
funktion. 

        F,K&I Förpackningen ska 
förmedla en känsla, i 
dagsläget brokig – dock 
viktig som 
identitetsbärare rätt 
utformad. Samspel 
mellan olika attribut. 
Förpackningsförändringar 
planeras. 

Distinkt och unik 
identitet. 
Förpackningen viktig 
som identitetsbärare. 

Förpackningen samspel 
mellan olika attribut. 
Förpackningen skapar 
förväntningar på 
produkten. Viktig som 
sekundär 
identitetsbärare. 
Förpackningsförändringar 
planeras. 

  Positionering Små 
marknadsföringsresurser, 
förpackningen därmed 
viktigt verktyg. Siktar ej 
på förstaplatsen. 

Utmanare som siktar 
på förstaplats. 

Positioneringsproblem 
som följd av försummad 
marknadsföring. 

 

 
               Företag 
 

 
           Cafebar 

 
           OneCafé 

            M-Komm. Bred marknadskommunikation, 
förpackningen del av 
helhetskoncept. 

I dagsläget liten 
marknadskommunikation, 
förpackningen viktigt verktyg. 

       Förp.Funktioner 
 

Mindre viktig extern 
marknadskommunikativ 
funktion, istället samspel mellan 
olika funktioner med betoning 
på kostnadseffektivitet. 

Viktig, praktisk och 
marknadskommunikativ 
funktion. Unik förpackning. 

               F,K&I Viktig som identitetsbärare både 
internt och externt. Dock en 
sekundär identitetsbärare. 

Samspel mellan alla attribut, 
förpackningen viktigaste 
identitetsbäraren. 

         Positionering Långsiktig positioneringsstrategi 
viktig som ett resultat av små 
marknadsföringsresurser. 

Ej etablerad position. 
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5.10 Huhtamäki Sweden AB 
 

 
 
 
 
5.10.1 Företagspresentation 

Olle Björkenström arbetar som General Manager på Huhtamäki Sweden AB, som är 

en del av Huhtamäki koncernen. Företaget finns idag representerat i Syd, 

Nordamerika, Asien, Oceanien och Afrika med 15 000 anställda och 2005 var 

nettoförsäljningen ofattbara 2.2 billioner euro152. 

 

Till återförsäljare erbjuder Huhtamäki ett brett sortiment av muggar, skålar, servetter 

och korgar gjorda i papper, plast eller trä. Målet är att förse återförsäljare med 

attraktiva förpackningar som ser till att innehållet har lång livslängd, är lätt att hantera 

och samtidigt snabbt att öppna. Produktionen i företaget är inriktad på att skapa 

innovativa och högkvalitativa förpackningar ur många olika material.153

 

5.10.2 Målsättning 

Praktisk, enkel och snabb är ledord som Huhtamäki försöker följa och konkurrera 

genom. Utmaningen för företaget är att utveckla nya förpackningskoncept, som 

garanterar absolut hygien, sterilitet och får förpackningens innehåll att hållas färskt 

under en längre tid. Gällande kaffeförpackningar arbetar företaget hårt med att 

behålla innehållets arom och färskhet, samtidigt som layout och text på 

förpackningen får mycket uppmärksamhet då den måste vara tilltalande, spännande 

och förmedla smaken på förpackningens innehåll. 

 

5.10.3 Primära målet med förpackningar 

För livsmedel är det huvudsakliga syftet för förpackningen att innehållet skall hållas 

fräscht, samtidigt som det måste vara säljande.  Ett innehåll som inte ska förmedla 

exklusivitet behöver inte lika påkostade förpackningar och tvärtom. Exempelvis 
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berättar Olle Björkenström att det finns parfymflaskor som idag består av dyrare 

förpackningar än själva innehållet. Det viktiga är dock hela tiden själva känslan som 

förpackningen förmedlar. 

 

En viktig del som förpackningsföretag idag måste ta hänsyn till är de trender som 

skapas ute i samhället. Sättet att tillverka och sälja förpackningar påverkas och följer 

samhällets trender. ”Utemat” är inte längre dålig mat på samma sätt som förut, även 

om det fortfarande finns, men rätt förpackat blir sådan mat idag framgångsrik 

gällande försäljningen. Dock handlar det inte endast om att göra förpackningen 

tilltalande, den måste också vara funktionell. 

 

Ett exempel på en trend, är kaffebranschen som inneburit stora förändringar och 

möjligheter för förpackningsföretagen. Trenden har skapat nya marknader, men 

också en miljömedvetenhet som tidigare kanske inte fanns, med exempelvis det 

ekologiskt odlade kaffet.  

 

Vid sådana tillfällen är det viktigt att innehållet finns i harmoni och samspelar med 

den yttre förpackningen. Ett ekologiskt odlat kaffe med en yttre miljöfarlig 

förpackning, är inte något som skulle gå att använda. Därför arbetar alla verksamma 

inom förpackningsbranschen idag med en stor miljömedvetenhet. Detta visar att en 

hänsyn tas till den debatt och de trender som pågår i samhället.154

 

5.10.4 Förpackningens funktion 

Faktorer som är viktiga vid ett köpbeslut är förutom design och varumärke, en 

förpacknings funktion. Oftast lägger köpare märke till det visuella, men är funktionen 

inte tillräckligt tillfredställande, fungerar förpackningen inte heller i längden.  

Är däremot funktionen av yppersta kvalitet kan förpackningen ändå leda till en 

framgång. Designen och det som förmedlas på förpackningen går därmed att rätta till 

i efterhand, men är funktionen inte tillräckligt bra, försvinner förpackningen sannolikt 

efter en tid. 
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Faktum är att de flesta köper en produkt med ögat och för själva upplevelsen blir 

produktens yttre, förpackningen, färg och varumärke avgörande. Är dock inte 

funktionen tillfredställande innebär det sannolikt som sagts tidigare, att förpackningen 

kommer att uppfattas negativt och inte heller kommer att vara möjlig att använda i 

differentieringssyfte. 

 

Utmaningen för förpackningsföretag ligger idag i att sammankoppla marknadssidan 

och produktionsleden. Detta innebär att en produkt med ett trevligt yttre, har inte alltid 

samma positiva respons från produktionssidan i ett företag. Anledningen till det är att 

en förpackning med ett påkostat yttre kan innebära negativa effekter ifråga om tid, 

kvalitet och funktion då en förpackning skall tillverkas.  

 

Exempelvis är produktionssidan den del som är viktigast inom snabbmatsbranschen. 

Där är tid, hantering och funktion helt avgörande för hur en förpackning skall 

uppfattas. Form, färg och varumärke kommer då i andra hand. För att ta reda på hur 

företag uppfattar samspelet mellan marknad och produktion gör Huhtamäki årligen 

kvalitetsundersökningar, som visar på att kompromisser mellan visuella delar och 

funktion är vanligt förekommande.155

 

5.10.5 Marknadskommunikation 

Företag uppfattar idag enligt Olle förpackningen som ett effektivt 

differentieringsverktyg. Däremot vill inga företag ha standardlösningar, alla vill ha 

unika lösningar som karakteriserar just det företaget och hur det differentierar sig 

gentemot andra.  

 

Huhtamäki tror att kaffebranschen lika mycket som förpackningen, är beroende av 

marknadsföring i media, olika typer av traditioner mellan dagens generationer av 

människor. En viss geografisk tillhörighet finns också, där en viss del av Sverige 

handlar en speciell typ av kaffe oberoende av hur förpackningen ser ut. Så till vis del 

tror Huhtamäki att geografisk tillhörighet kan påverka vilka kaffeförpackningar kunder 

väljer i slutändan. Detta tillsammans med olika typer av säljaktiviteter i form av ”tag 

två och betala för en” och förpackningens yttre tillsammans med dess funktion. 
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En kort sammanställning visar att kärnvärdet ligger i att kunna producera en 

funktionsduglig förpackningslösning för både konsument och producent, där 

miljöhänsyn har blivit viktigare än tidigare. Förpackningens yttre måste också 

harmonisera med innehåll och funktionsduglighet. Därmed är förpackningens syfte 

själva funktionen. Design, färg, grafik är oviktig om produkten inte kan utföra det den 

är avsedd att göra.156

 

5.10.6 Förpackning, kärnvärde och identitet 

Förpackningen kan enligt Olle vara en viktig identitetsbärare även om den för de 

flesta företag har en stödjande funktion. Ett företag kan förmedla kärnvärden och 

identitet genom förpackningen och detta är det egentliga syftet. Det finns enligt Olle 

många exempel på förpackningar som saknar enhetlighet med det som företaget 

själva vill förmedla och i dessa lägen blir förpackningen till en ”belastning”. Ett 

nödvändigt ont som företaget själva inte vet hur de ska komma tillrätta med. Av 

denna anledning anlitar de flesta företag designspecialister som i nära samarbete 

med företaget själva utformar förpackningarna. Idag är det närmast ett krav att en 

sådan avdelning återfinns på varje seriöst företag enligt Olle.157

 

5.11 Designstudio Värmland 
 

 

 

 
5.11.1 Företagspresentation och historik 

Designstudio Värmland (DSV) bildades 2001 i samarbete mellan Karlstads 

Universitet (KAU), Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) och Almi för att arbeta 

med design som tillväxtfaktor i Värmland.  
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Ganska snart blev profilen design för förpackningsutveckling i samarbete med 

regionens unika profil inom området. DSV arbetar nära regionens satsning på ”the 

packaging arena ekonomisk förening”.  

 

I föreningen finns bland annat Karlstads Universitet, Broby Grafiska utbildning samt 

40-talet företag som Stora Enso, Billerud, Tetra Pak och en rad olika reklambyråer. 

Idag ansvarar DSV för SVID:s nationella verksamhet inom området design för 

förpackningsutveckling. Verksamheten är till stora delar offentligt finansierad och ägs 

formellt av Region Värmland.  

 

DSV utvecklar tillsammans med partners som CTF vid KAU och industridesignbyråer 

kunskap kring designprocess samt utvecklar metoder och processer för hur denna 

kunskap kan användas i näringsliv för kunskapsöverföring och produkt o 

tjänsteutveckling. Detta innebär att DSV koordinerar större 

förpackningsutvecklingsprojekt, genomför workshops, utbildningar och studentprojekt 

för att initiera och inspirera till innovativ förpackningsutveckling. 

 

Vår intervju skedde med Tomas Edman, 39 år som sedan 2003 varit 

verksamhetschef på Designstudio Värmland. I grunden är Tomas beteendevetare 

och har tidigare arbetat som verksamhetschef för arbetslivscentrum och Centrum för 

Näringslivsservice. Senaste uppdraget var som projektledare för det nationella 

projektet ”Förpackningen som värdeskapare” under Näringsdepartementet och 

Stiftelsen Svensk industridesign (SVID):s nationella satsning ”Design som 

utvecklingskraft”. 

 
5.11.2 Marknadskommunikation 

 

”Förpackningen blir allt viktigare som marknadskommunikatör” 
(Tomas Edman, Designstudio Värmland) 

 

Tomas Edman menar att förpackningen blir allt viktigare som 

marknadskommunikatör. Den framväxande trenden med EMV158 gör att företag i allt 
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högre grad försöker minskar kostnaderna inom den traditionella marknadsföringen. 

Den enda riktigt tydliga marknadsplatsen att synas och direkt kommunicera med 

konsumenterna blir därmed butikerna, där konsumenten möter produkter. I butiken 

finns bara förpackningen att använda som kommunikatör.159

 

5.11.3 Förpackningens funktioner 

 

”Som någon klok person sa; det finns bara två sätt att tjäna pengar på förpackningar, 

kostnad eller konsument” 
(Tomas Edman, Designstudio Värmland)) 

 

Kostnad till att börja med, innebär att utveckla förpackningen på ett sådant sätt att 

den är billig att producera och kostnadseffektiv ur ett systemperspektiv. På så sätt blir 

funktionerna fler, då förpackningen skall kunna fyllas på ett bra sätt, fungera logistiskt 

och till sist i butik, där förpackningen bör utvecklas till ett koncept där fyllningen sker 

så nära slutkonsument som möjligt. Förpackningen bör också kunna återvinnas på 

ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

 

Gällande konsumenten finns det idag ny forskning från Packforsk/CTF som berättar 

om förpackningens två kritiska ögonblick, eller funktioner om du så vill. Dels den 

säljande effekten – att hitta, identifiera och välja. Dels den om det andra ögonblicket 

– när vi använder den. Om vi inte är nöjda, väljs förpackningen inte igen.  

 

Detta innebär att fler funktioner blir viktiga, exempelvis öppning och återförslutning, 

hur förpackningen distribuerar innehållet, försök exempelvis använda tandkräm ur 

10-liters hink. Andra viktiga funktioner ät hur väl förpackningen passar i kylen eller 

annan förvaring och inte minst på vilket sätt förpackningen tillåter att jag konsumerar 

den interagerande produkten när jag vill, var jag vill och på det sätt jag vill.  

 

Det är detta tjänsteinnehåll som gör att vi konsumenter exempelvis väljer att betala 

dubbla kilopriset på skinka i förpackning med snäpplock i förhållande till den som 

ligger i vakuumplast eller det mångdubbla priset för kaffe på flaska med färdig 
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blandning av mjölk o annat i jämförelse med vad vi betalar för kaffe i traditionell halv-

kilos förpackning. Med detta synsätt blir förpackningarna plötsligt en viktig del av ett 

varumärkes hela affärskoncept för en produkt. Detta tror Tomas Edman är den 

viktigaste trenden av alla när det diskuteras design och förpackningsutveckling. 

 

En förpacknings färg, form eller grafik bör anpassas med utgångspunkt från 

perspektivet kostnad eller konsument, eller i balans däremellan.160

 

5.11.4 Förpackning, kärnvärde och identitet 

 

”Förpackningen är en identitetsbärare, ta bara Coca Cola eller Jens of Sweden:s 

Mp3 som klassiskt exempel, där människor behöll förpackningen på skrivbordet för 

att visa status”  
(Tomas Edman, Designstudio Värmland) 

 

Ett företag kan förmedla kärnvärden och identitet på en rad olika sätt. Ett genomtänkt 

designarbete är dock det mest effektiva, en fokus där inte bara förpackningen sätts i 

fokus. Av yttersta vikt är att förpackningen skall vara en del av företagets samlade 

kommunikation och affärsstrategi, på samma sätt som produktutveckling och 

marknadskommunikation. Det primära målet med en förpackning bör därmed vara att 

göra det möjligt för en konsument att identifiera, inhandla och konsumera en produkt 

när, var och på det sätt han eller hon önskar.161
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5.12 Nordemballage 
 

 
  

5.12.1 Företagspresentation och historik 

Nordemballage är idag den äldsta tidning på marknaden som riktas mot 

förpackningsindustrin. Tidningen grundades 1934 av en agronom som vid den tiden 

såg behovet av mer information om den långsamt växande förpackningsmarknaden. 

År 1960 såldes tidningen till familjen Fahlskog som drev den till år 2002 då den 

intervjuade Bo Wallteg köpte tidningen. Därmed finns tidningen idag i den tredje 

ägarfamiljen. 

 

Den intervjuade Bo Wallteg har varit redaktör för olika facktidningar sedan 1975, men 

sedan 1991 har det handlat om förpackningar. 1991 startade han facktidningen 

Packnordica och har sedan 2002 varit chefredaktör på tidningen Nordemballage. 

Förutom detta är han sedan 2005 vice president på Ippo, en oberoende organisation 

som består av 75 förpackningsjournalister från världens alla hörn.162

 

5.12.2 Marknadskommunikation 
 

”Företag ger helt enkelt förpackningen den ledande rollen i 

marknadskommunikationen” 
(Bo Wallteg, Nordemballage) 

 

Bo Wallteg menar att förpackningen har en mycket viktig roll som verktyg i 

marknadskommunikationen, troligen den viktigaste. Som exempel tas jätteföretag 

som Coca-Cola, där miljarder kronor årligen satsas på traditionell annonsering som 

TV och bioreklam. Ändå är det för stora företag som detta, som förpackningen är den 

viktigaste byggstenen i kommunikationen.  

                                                 
162 International Packaging Press Organisation, se http://www.ippopress.com/ 
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I Sverige finns det liknande exempel, Norrlands Guld eller Loka där förpackningarna 

är det viktigaste innehållet i marknadskommunikationen. I de fallen används 

förpackningen i ett tidigt stadie av nya reklamkampanjer. Där ges förpackningen den 

ledande rollen i marknadskommunikationen.163

 

5.12.3 Förpackningens funktioner 

Förpackningens huvudsakliga funktion är naturligtvis att skydda innehållet, så har det 

alltid varit och så kommer det alltid att vara, menar Bo Wallteg. Samtidigt är detta 

något konsumenter förväntar sig av en förpackning. Den funktionen ska bara finnas 

där automatiskt och fungera till ett hundra procent.  

 

”Förpackningens huvudsakliga funktion är naturligtvis att skydda innehållet” 
(Bo Wallteg, Nordemballage) 

 

Under senare år har dock den säljande egenskapen fått en framskjuten placering i 

takt med en ökad konkurrens på butikshyllorna och de olika kedjornas satsning på 

EMV, vilket har lett till ett motstånd att släppa in säljare från de stora varumärkena i 

butikerna. Man är dessutom mycket sparsam med att tillåta displaymaterial. Det gör 

att det är förpackningen som måste sköta jobbet.  

 

I linje med detta kan man slå fast att form, storlek, färg och grafik har fått stor 

betydelse. Man brukar säga att med grafiken kan man fånga uppmärksamhet på 

cirka fem meters avstånd från butikshyllan, med färg handlar det om tio meter. Att ta 

äganderätt på en färg är viktigt, men svårt. Exempel är Löfbergs Lila eller Uncle Bens 

ris.     

Vidare måste det grafiska uttrycket hela tiden förenklas för att vi som konsumenter 

enkelt ska känna igen produkten. För komplicerade logotyper är exempelvis svåra att 

ta till sig. Ett tydligt exempel på en förenkling är den falk som Falcon öl har på sina 

ölburkar och förpackningar. Den har stegvis reducerats till bara ”några streck” men 

fungerar ändå. 
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Storleken på förpackningarna har även en betydelse, med tanke på de allt mindre 

hushållen. Över 60 procent av alla hushåll i Stockholm är t ex singelhushåll. Små 

förpackningar blir därmed viktigare eller förpackningar som kan öppnas i delar så att 

det som är kvar hålls färskt. I Spanien säljer man nu t ex soppa i tre stycken 

förpackningar om 33 cl till samma pris som en med en liter.164

 

5.12.4 Förpackning, kärnvärde och identitet 

Förpackningen är ett effektivt sätt att förmedla sina kärnvärden. Detta förenklar 

processen och vill ett företag förmedla en renodlad miljöprofil, är det t ex kanske 

lämpligt att använda ”bruna lådor” med sparsamt med tryck. Detta blir samtidigt ett 

sätt att positionera sig.  

 

Genom att arbeta med form, färg och grafik på förpackningen och samtidigt låta 

väletablerade reklambyråer göra jobbet kan ett företag nå långt vid förmedling av 

sina kärnvärden. Tidigare var det brittiska byråer som var specialiserade på 

förpackningsdesign i Sverige, då detta inte fanns, utan istället förlitade sig svenska 

företag på reklambyråer som inte hade samma kunskaper om vad som krävdes för 

att genom förpackningen kunna förmedla sina kärnvärden.  

 

I dag finns ett antal byråer med specialinriktning på förpackningar. Exempelvis 

Embrink Design, Brindfors Enterprise, Paragon, Pripac, Nopicnic med flera. Alla 

dessa företags framväxt är tydliga bevis på förpackningens ökade värde.  

Sammantaget gäller det i basen att skydda innehållet, men först och främst att fånga 

uppmärksamheten hos konsumenten, att signalera ”här är jag – köp mig”. Kan man 

få kunden att ta produkten i sin hand vet man att sannolikheten att det blir köp ligger 

runt 70 procent. 

 

En annan viktig del är att ständigt förnya sin förpackning kontinuerligt. Samtidigt är 

det ju så att det stora flödet av produkter som kommer ut på marknaden ger en 

ständig förnyelse på butikshyllan. Har man en väl etablerad produkt som funnits i 

många år krävs det dock ett kontinuerligt förnyelsearbete, detta är dock ett 

lyxproblem.  
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Dock är det viktigt att inte förnya så pass mycket att man tappar sin identitet eller 

trollar bort budskap om kärnvärden med mera. Ett varumärkes logotyp kan behöva 

fräschas upp för att ligga rätt i tiden. Detta är något som t ex Coca-Cola jobbar med 

ständigt. En lyckad förändring är en där man som konsument upplever förändringen 

men ändå inte kan peka på vad som har gjorts. 

 

Om man med förnyelse menar en total förändring, ska det nog inte ske alltför ofta. 

Snarare handlar det om en kontinuerlig process. Igenkännandet är oerhört viktigt i 

butiken och en helt ny förpackning med alltför hög frekvens kan därför komma att 

förstöra i stället för att förbättra.165

 

Nedan följer en kortfattad sammanställning i tabellform av de preliminära resultat 

som framkommit under intervjuerna med förpackningsspecialisternas respondenter; 

 
5.13 Tabell Förpackningsspecialisternas respondenter 
 

 
        Företag 
 

 
  Huhtamäki AB 

 
Designstudio 
   Värmland 

 
    Nordemballage 

      M-Komm. Förpackningen är 
effektivt som 
differentieringsverktyg. 

Förpackningen allt 
viktigare i relation till 
traditionell 
marknadsföring. I 
butik är 
förpackningen den 
enda 
kommunikatören. 

Förpackningen har den 
ledande rollen i 
marknadskommunikationen.

Förp.Funktioner Funktionalitet vid 
användandet lika 
viktigt som det visuella. 

Multifunktion 
betonas. 

Huvudsakligen skydda 
innehållet, men idag en mer 
säljande funktion. 

       F,K&I En viktig 
identitetsbärare, dock 
oftast av stödjande 
karaktär. 

Förpackningen en 
av flera 
identitetsbärare. 

Förpackningen kan med 
fördel användas för att 
förmedla en specifik 
identitet. 
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6. Analys 
 
I detta kapitel kommer de utförda undersökningarna att vävas samman med den teoretiska ram vi 

tidigare redogjorde för. I och med detta sammanställer och analyserar vi empiri, samtidigt som 

förberedelser görs för att senare kunna dra slutsatser utifrån de undersökningar som gjorts. 

 
 
 
6.1 Ordningsföljd och ”röd tråd” 
Analysdelen kommer att följa samma struktur som det tidigare empiriavsnittet gjort. 

Detta görs för att försöka ge läsaren en röd tråd genom hela uppsatsen, som 

förhoppningsvis kommer tydliggöra de senare slutsatserna. Analysdelen inleder med 

förpackningen som marknadskommunikativt redskap. 

 
6.2 Marknadskommunikation 
Vilket verktyg som företag väljer att använda ur marknadskommunikationsmixen, 

beror på typ av företag, bransch och produkt. Det vi ser i denna analys av vår egen 

undersökning är att alla företag är överens om den vikt som förpackningen spelar i 

marknadskommunikationsmixen och på det sätt som förpackningen har vuxit som 

verktyg för att kunna påverka. 

  

Vid närmare granskning av respondenternas egna utsagor går det att se att 

förpackningen blivit viktig som marknadskommunikationsverktyg, då en osäkerhet är 

vanlig med vilken effekt de mer traditionella marknadskanaler som TV eller radio ger. 

Genom våra undersökningar har vi sett hur kaffeföretag och förpackningsexpertis ser 

förpackningen som ett minst lika effektivt medel att kunna kommunicera och påverka 

genom. 

 

Vidare är identitet, historia, etik och moral något som alltfler företag övergår till 

genom sin förpackning. Detta går tydligt att se med de nylanseringar som kommer 

under hösten 2006, framförallt nya förpackningar från Arvid Nordqvist, OneCafé och 

Cafebar.  

 

Detta tyder på att tidigare kaffeförpackningar som främst differentierade sig genom 

färger, inte på samma sätt som tidigare räcker till för de krav som idag ställs. Vidare 
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går inte identitet, moral och tydlighet på samma sätt att förmedla endast genom 

exempelvis grafiken, utan ett samspel mellan förpackningens olika attribut har blivit 

mer nödvändigt. En mer generell uppfattning om att helheten och konceptet påverkas 

av företagens förpackningar, går även att utläsa. 

 

Detta visar i synnerhet undersökningen som gjordes med Cafebar, där det framkom 

att de med sina nya förpackningar hoppas kunna utbilda och förmedla en viss känsla 

och budskap, såväl internt som externt.  

 

Vår undersökning tyder vidare på att fokus idag ligger på att förpackningen ska 

förmedla mjuka värden. Värderingar har blivit viktigare att kommunicera än 

exempelvis tekniken, då tekniken är något som de flesta förutsätter ska fungera idag. 

OneCafé var exempelvis noggranna med att påpeka detta. 

 

Vidare visar undersökningen att speciellt mindre och växande företag med 

ambitioner, i hög utsträckning ser förpackningen som ett sätt att bygga en identitet 

och användning för att differentiera både företag och produkt. Detta betyder 

nödvändigtvis inte att de stora och mer etablerade aktörerna bortser från 

förpackningens möjligheter som identitetsbärare, då exempelvis Arvid Nordqvist och 

Löfbergs Lila betonar behovet av att ständigt uppdatera och göra små förändringar 

på förpackningarna. Däremot verkar nya och mindre resursstarka företag mer 

försöka utnyttja förpackningen som identitetsbärare och verktyg för differentiering. 

 

Det förpackningen måste förmedla i sin marknadskommunikation, är oavsett små 

eller stora företag, en känsla och en enhetlig identitet. Detta kan antas vara minst lika 

viktigt internt som externt för ett företag. Förpackningen fyller därmed en rad olika 

funktioner, allt från intern utbildare till kommunikatör av företagets identitet. Mer om 

förpackningens funktioner för de olika företagen kommer i följande avsnitt. 

 

Det har av ingen respondent framgått exakt hur viktig förpackningen är i relation till 

andra marknadskommunikativa verktyg. Dock verkar de flesta respondenter sätta 

stor vikt vid denna. 
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6.3 Förpackningens funktioner och attribut 
Att förpackningen fyller flera viktiga funktioner är något som respondenterna på de 

undersökta företagen alla betonar. Arvid Nordqvist menar att förpackningen skall 

skydda och förvara produkten, samt inbjuda till köp. Förpackningens utformning är 

enligt densamma också ett samspel mellan dess funktioner och de olika attribut som 

förpackningen utgörs av. Under intervjun med Arvid Nordqvists respondent framhölls 

inget av förpackningens attribut framför övriga men tydligt var att det 

förpackningsattribut man är minst nöjd med i dagsläget är grafiken, som med olika 

typsnitt och sin vita färg inte är en lyckad kombination. Detta tolkar vi emellertid som 

ett ”friskhetstecken” såtillvida att det visar på att Arvid Nordqvist bedriver uppföljning, 

är medvetna om tillkortakommanden och brister och arbetar med förnyelse av sina 

förpackningar.  

 

Den andra sidan av myntet kan tolkas som att Arvid Nordqvist åtminstone historiskt 

sett varit alldeles för snabba med att byta utseende på sina förpackningar, förvisso 

som ett resultat av omgivningens krav på miljövänlighet och marknadsanpassning, 

vilket uppenbarligen heller inte verkar vara det ultimata förhållningssättet. Detta tyder 

på att det inte alltid är till ens fördel att vara snabb med att förändra förpackningen. 

 

Under intervjun med Löfbergs Lila framkom det att de starkare än exempelvis Arvid 

Nordqvist, betonar förpackningens marknadskommunikativa funktion och vikten av 

att förpackningen bör vara stilren och lättförmedlad för att kunna påverka och 

uppmuntra till köp under den korta tid som finns i butiken. Detta kan antas ha ett 

starkt samband med att just Löfbergs Lilas förpackning har sin unika och patenterade 

färg vilket vi, precis som respondenten tolkar som deras förpackningars viktigaste 

och mest differentierade attribut.  

 

Vidare framkom det att Löfbergs Lila, likt Arvid Nordqvist arbetar intensivt med sina 

förpackningar eftersom de har insett vikten av förnyelse i butikshyllan. Detta visar sig 

exempelvis i att de numer har ett enhetligt utseende på förpackningarna i alla länder 

som de har försäljning i.  
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För Lindvalls kaffe är förpackningens marknadskommunikativa funktion kanske än 

mer viktig, vilket med största sannolikhet beror på att de i relation till övriga aktörer är 

ett relativt litet företag utan större möjligheter att marknadsföra sig på bred front. Ulf 

Lindvall menar att förpackningen till och med är företagets viktigaste 

marknadsföringskanal.  

 

Förpackningen har dock inte ändrats nämnvärt sedan 1986 vilket antagligen hänger 

ihop med att Lindvalls sedan företaget startades och fram till 1986 ändrade sin 

förpackning väldigt ofta i takt med att varumärkets utseende förändrades. Att ”djärva 

förändringar” på förpackningen bör undvikas är ett resonemang som respondenten 

tror att kaffeföretag i allmänhet för, vilket förvisso kan antas vara ett korrekt 

förhållningssätt men som andra aktörer, exempelvis Arvid Nordqvist, inte verkar ha 

tagit fasta på förrän nyligen.  

 

Intervjun med Cafebar visar att förpackningens funktion i huvudsak är att passa in 

som helhet i kedjan, från produktion till konsumtion, med extra betoning på dess 

kostnadseffektivitet. Cafebars koncept, olikt övriga kaffeföretag i undersökningen, går 

ut på automatförsäljning till företag. Detta innebär att det finns anledning att tro att 

förpackningens marknadskommunikativa funktion för Cafebar, kan antas vara av mer 

sekundär betydelse för själva köpbeslutet, då kaffet är mer av ett produktattribut än 

själva kärnprodukten, vilket också bekräftas av respondenten.  

 

Den marknadskommunikativa funktionen förbises dock uppenbarligen inte med tanke 

på att det i skrivande stund görs omfattande visuella förändringar på Cafebars 

kaffeförpackningar.  Dessutom betonar respondenten att förpackningen måste vara 

unik både utseendemässigt och funktionellt vilket ytterligare förstärker uppfattningen 

om att förpackningen även för företag med liknande koncept som Cafebar fyller en 

viktig marknadskommunikativ funktion. 
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OneCafé som är den yngsta och mest differentierade aktören i denna undersökning, 

sett till förpackningen, menar att dess funktionalitet är viktig men att företaget 

försöker fokusera på den emotionella delen som förpackningen förmedlar. Främsta 

funktionen är enligt respondenten att förpackningen ”ska ta hand om innehållet” samt 

verka för en enkelhet vid öppnande och användande.  

 

OneCafé säljer sitt kaffe i portionsform där själva förpackningen är formad som en 

kaffeböna vilket är olikt andra kaffeföretag som deltar i undersökningen vars 

förpackningar är mer standardiserade och likformade. Hur framgångsrikt detta 

koncept kommer att bli är vid denna tidpunkt omöjligt att uttala sig om, då 

förpackningarna lanseras under hösten 2006 alternativt våren 2007. Klart är dock att 

företagets förpackning är, i jämförelse med övriga kaffeföretags förpackningar, en 

differentierad lösning.  

 

Huhtamäki talar om samspelet mellan förpackningens olika attribut och att dess 

funktionalitet tenderar att vara viktigare än dess visualitet. Respondenten menar att 

även om konsumenter köper produkter med ögat så är en förpackning med 

otillfredsställande funktionalitet, exempelvis om den är svåröppnad eller otymplig att 

förvara, men med tillfredställande visuell funktion ett misslyckande. 

 

Vidare menar Huhtamäki att utmaningen för förpackningsföretag idag ligger i att 

sammanlänka marknads- och produktionssidan vilket inte alltid är helt lätt. En 

förpackningslösning som har ett påkostat yttre kan innebära negativa aspekter ifråga 

om tidsåtgång, kostnad och funktion. Därför är många förpackningslösningar enligt 

respondentens egna undersökningar ofta en kompromiss mellan marknads- och 

produktionssidan. En intressant ”norm” som respondenten påtalar som viktig när man 

tar fram förpackningslösningar är att ständigt arbeta med förnyelse och 

vidareutveckling av de befintliga förpackningarna vilket, om detta ringaktas, oftast 

leder till fallande försäljning följande år. 
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Intervjun med Designstudio Värmland förmedlade en mer generell bild av 

förpackningens roll. Ur ett kostnadsperspektiv måste förpackningen vara billig att 

producera och kostnadseffektiv för företaget avseende fyllning, logistik samt 

miljövänlighet. Ur konsumentperspektivet anser respondenten att förpackningen har 

två kritiska funktioner, dels den säljande funktionen där det gäller att få konsumenten 

att hitta, identifiera och välja produkten och dels funktionaliteten vid användandet av 

produkten.  

 

Respondenten menar vidare att detta leder till att fler funktioner blir viktiga såsom 

exempelvis öppnande och återförslutning. Trenden går mot att man ska kunna 

konsumera produkten när, var och hur man vill, vilket enligt respondenten innebär att 

vi konsumenter också är beredda att betala mer för nya förpackningslösningar. 

Vidare betonar denne att förpackningens utseende bör anpassas med utgångspunkt 

ur en balans i såväl kostnads- som konsumentperspektiv, vilket kan låta självklart 

men som antagligen är betydligt svårare än vad det verkar. 

 

Nordemballage menar i likhet med Huhtamäki att funktionaliteten hos förpackningen 

är det viktiga även om den säljande egenskapen fått en viktigare roll på grund av 

konkurrensen som många fristående produkter utsätts för från egna märkesvaror. 

Förpackningens olika attribut bör, enligt Nordemballages respondent, samspela på 

ett okomplicerat sätt. Trenden är enligt densamme att små förpackningar blir allt 

viktigare, exempelvis säljs glass i tvådelade förpackningar för att behålla färskheten 

längre. 

 

Flera respondenter, däribland Arvid Nordqvist och Lindvalls kaffe, berättar om vikten 

av att innehåll och förpackning måste harmonisera och att just kvaliteten på 

innehållet är det som måste förmedlas via förpackningen. Ingen, inkluderat övriga 

respondenter, kunde dock redogöra i närmare detalj för hur just en sådan 

förpackning ser ut, vilket vi ser som ett tecken på att detta är mycket svårt att uttala 

sig generellt om utan är väldigt individuellt för varje förpackning.   
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Avslutningsvis kan det sägas att ett relativt samstämmigt mönster framträder när 

respondenterna talar om förpackningens funktioner. Det är tydligt att förpackningens 

funktionella och marknadskommunikativa funktioner är minst lika nödvändiga och 

viktiga även om en den senare idag är mer i fokus. De båda funktionerna ses hos alla 

de olika företagen dock som ett samspel där det är svårt att framhålla någon funktion 

framför den andra.  

 
6.4 Förpackning, Företagsidentitet och Kärnvärden 
Arvid Nordqvist är företaget som står bakom Classic kaffe. Classic kaffe och Arvid 

Nordqvists kärnvärden är det som enligt dem själva gör dem unika gentemot andra 

aktörer, och dessa värden är deras traditioner och höga kvalitet. Arvid Nordqvist är 

enligt respondenten en aktör som konsumenten ska kunna lita på. För att bibehålla 

löftet har de en kvalitetsgaranti som går ut på att Arvid Nordqvist alltid använder 

samma högkvalitativa Arabica- bönor oavsett tillgång och pris i alla sina produkter.  

 

Vi bedömer att Arvid Nordqvists kärnvärden, enligt Melins (1997) klassificering, inte 

är unika och svårimiterade och att de snarare utgör konkurrensförutsättningar än 

konkurrensfördelar. Respondenten menar att förpackningen idag som tidigare 

nämnts är för brokig i den mån att den förmedlar inte riktigt den tradition och kvalitet 

som Arvid Nordqvist skulle vilja. Det är enligt densamme svårt att som kaffeföretag 

skapa en unik förpackning och Arvid Nordqvist, som är medvetna om detta kommer 

att förändra förpackningarna för att bättre spegla identiteten. Naturligtvis är utseendet 

på förpackningen en företagshemlighet fram till att den kommer ut på marknaden 

men respondenten avslöjar att den kommer att vara mer enhetlig än nuvarande och 

planeras vara ett mellanting mellan att utstråla elegans och tradition.  

 

Det är tydligt att förpackningen av Arvid Nordqvist ses som en viktig identitetsbärare 

och baserat på respondentens åsikter är det desto tydligare att förpackningen idag 

inte riktigt bär upp den identitet som företaget önskar. Arvid Nordqvist har även gjort 

marknadsundersökningar som talar för att en uppdatering av förpackningen är högst 

nödvändig. Företaget vill på ett tydligare sätt koppla samman Classic kaffe med Arvid 

Nordqvist i hopp om att uppnå något av en synergieffekt mellan de två var för sig 

starka varumärkena. Vi anser att Arvid Nordqvist har en generell märkes- och 
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företagsidentitet som är så pass stark, distinkt, trovärdig och etablerad att det inte är 

tal om att de som Olins (1990) beskriver blir styrda av den.  

 

Arvid Nordqvist har lyckats skapa något som är unikt för dem men som vi tolkar att 

de har smärre problem med att kommunicera. Arvid Nordqvist är i sig differentierat 

men kaffet Classic är inte speciellt distinkt och svårimiterat om man ser till namnet 

även om det har en internationell gångbarhet, deras historiska ursprung, den tradition 

och den kvalitet som de förmedlar är dock viktigt för deras identitet och det som vi 

bedömer ger företaget den personlighet dem idag har.  

 

Något som enligt Melin är en identitetsbegränsande faktor är utvidgningspotentialen i 

identiteten vilket innebär att identitetsöverföringen kan ske från originalprodukten till 

andra typer av produkter. Vi tolkar dock att detta är något av ett dilemma för Arvid 

Nordqvist, att de inte bara har kaffe i sitt sortiment utan även delikatesser som 

druvor, vin, kakor och oliver kan vara en faktor som gör att Arvid Nordqvists 

kaffedrickare inte är lika märkeslojala som renodlade kaffeföretags konsumenter. Vi 

tror också i motsats till respondenten att ursprung och tradition är något som kanske 

blir allt viktigare att förmedla på förpackningen även om den typen av budskap enligt 

respondenten tappat sitt syfte, på grund av att ”alla gör det”. 

 

Löfbergs Lilas kärnvärden står för att man är ett svenskägt familjeföretag sen 1906, 

att man är kaffespecialister sen 100 år och jobbar med högsta kvalitet, ren enkel 

design, säkra produkter och innovativ produktutveckling. Dessa är de pelare som bär 

upp företagets identitet och det som man speciellt försöker hålla fast vid är sin höga 

kvalitet och tradition samt att företaget är svenskt.  

 

Löfbergs kärnvärden bedömer vi som ganska unika och relativt svårimiterade. 

Löfbergs har även en identitet som vi anser att de i högsta grad kontrollerar, detta 

beror främst på att företaget är så tätt sammankopplat med sin lila färg som är så 

pass distinkt och svårimiterad som den idag är. Löfbergs arbetar enligt respondenten 

kontinuerligt med identitetsfrågor och miljömedvetenhet och socialt engagemang är 

viktiga beståndsdelar i denna process. Att identiteten har bidragit och bidrar till att 

göra Löfbergs Lila så framgångsrika som de idag är, är något som vi tillsammans 

med respondenten anser vara uppenbart.  
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Det står helt klart att Löfbergs Lila har en stark och specifik märkesidentitet och det är 

därför naturligt att de betraktar förpackningen som en mycket viktig identitetsbärare. 

Företagets kaffeförpackning är inte unik i termer av form eller storlek men dess färg 

gör den väldigt differentierad från övriga förpackningar vilket vi ser som en stor 

konkurrensfördel. Att man nu har ett enhetligt visuellt utseende på förpackningen i 

alla länder där försäljning bedrivs visar också på att förpackningen är starkt 

bidragande i identitetsskapandet och något som särskiljer Löfbergs Lila på ett positivt 

sätt från andra kafferosterier.  

 

Löfbergs Lila har tagit fasta på sitt historiska och geografiska ursprung och 

namnvalet har uppenbarligen inte, sett ur Melins synvinkel, utgjort en 

identitetsbegränsning när företaget etablerat sig internationellt. Däremot skulle det 

troligen bli svårt att överföra identiteten till andra produkter än kaffe vilket gör att den 

troligtvis inte har en stor utvidgningspotential. Att företagets identitet dock är stark, 

distinkt, trovärdig och differentierad, med stor hjälp från sin förpackning råder det 

enligt oss inga tvivel om. 

 

Lindvalls kaffes kärnvärden är att de är ett familjeföretag med tradition och att de står 

som en garant för hög kvalitet. Respondenten menar att Lindvalls vill förmedla en 

känsla av att de är unika med detta. Dessa kärnvärden anser vi inte, med tanke på 

vad tidigare respondenter sagt utgöra några unika kärnvärden. De är precis som för 

Löfbergs Lila och Arvid Nordqvist värdefulla och kommunicerbara men Lindvalls 

kärnvärden utgör konkurrensförutsättningar mer än vad de utgör konkurrensfördelar i 

större utsträckning än för exempelvis Löfbergs Lila.  

 

Vi anser att Lindvalls helt klart har en märkesidentitet som skulle kunna vara en 

konkurrensfördel om de på bredare front skulle lyckas förmedla den exklusivitet, som 

åtminstone vi får intryck av att företaget faktiskt står för. Som nämndes i föregående 

avsnitt om förpackningens funktioner så anser Lindvalls att deras förpackning fyller 

en mycket viktig marknadskommunikativ funktion. Med tanke på vad respondenten i 

övrigt sagt så tolkar vi det som att förpackningen inte ses som ett produktattribut utan 

som en integrerad del av märkesidentiteten. Det är också påtagligt att den 

förpackning som företaget idag har, inte till 100 % är i harmoni med övriga 

identitetsbärare vilket respondenten snarare håller med om än motsäger sig.  
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Det varumärke som Lindvalls har, bedömer vi är starkt och unikt, men att dess styrka 

inte riktigt förmedlas via deras nuvarande förpackning som inte är unik och precis 

som respondenten själv anser, utstrålar för mycket modernitet för att vara i paritet 

med den tradition och den exklusivitet som Lindvalls vill förmedla. Detta leder till att 

identiteten av oss ses som något splittrad och svårkontrollerad.  

Vi identifierar emellertid, i Melins anda, flera identitetsutvecklande faktorer som är till 

företagets fördel ur ett identitetsperspektiv. Till att börja med så anspelar namnet 

”Lindvalls kaffe” direkt på produktens användningsområde, företagets långa historia 

och tradition är även i sammanhanget en styrka. Det distinkta och kommunicerbara i 

namnet, samt en generellt hög trovärdighet gör att vi tror att det finns stor potential att 

arbeta in Lindvalls identitet och varumärke nationellt i större utsträckning än vad som 

i dagsläget åstadkommits. För detta tror vi dock att det krävs en större enhetlighet 

mellan identitetsbärarna, framförallt mellan Lindvalls varumärke och förpackning. 

 

Cafebars kärnvärden fokuserar enligt respondenten på mjukvara, hårdvara och 

service. Cafebar har som tidigare nämnts ett i jämförelse med övriga kafferosterier, 

annorlunda koncept, vilket gör att förpackningen hamnar i ett annat ljus. I och med att 

Cafebars kaffe är specialanpassat för de automater som säljs så är inte 

förpackningen i samma fokus som den vore i butikshyllan. Köper kunden automaten 

så är denne mer eller mindre bunden att också köpa kaffet, med andra ord står inte 

försäljningen och faller med förpackningens utseende vilket är mer sant i övriga 

kafferosteriers situation.  

 

På grund av att endast ett företag med Cafebars koncept kunnat innefattas i 

undersökningen är det svårt att uttala sig om unika kärnvärden och identitetens 

styrka, likväl som förpackningarnas originalitet i jämförelse med konkurrenter. Dock 

framgår det att förpackningen ändå kan ses som en viktig sekundär identitetsbärare 

för företaget vid insäljandet av automaterna. Vi tolkar, baserat på respondentens 

svar, att förpackningarna också fyller en viktig intern funktion såtillvida att de 

anställda kan identifiera sig med och känna stolthet över dem. Förpackningarna blir 

en del av helhetskonceptet och skall enligt respondenten förmedla en känsla av 

trygghet, fräschhet och innovation.  
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Vi uppfattar att Cafebar har en märkesidentitet som är stark och som förmedlar en 

känsla av modernitet och nytänkande. Detta anser vi återspeglas i förpackningarna. 

Dock är vi beredda att diskutera unikheten i denna då det med största sannolikhet 

finns konkurrenter med snarlika koncept, exempelvis Selecta som levererar 

automater till bland annat pressbyrån. Identitetsutvecklande faktorer som kan 

identifieras i Cafebars fall är dess namn som är internationellt gångbart och anknyter 

direkt till verksamheten, även om man som konsument kan förväxla namnet med ett 

café eller till och med en bar. Därmed är det troligen svårt att skydda mot intrång.  

 

Vi anser att det finns en stor utvidgningspotential i namnet som gör att det skulle gå 

att överföra till andra typer av produkter och ge företaget en mer generell 

märkesidentitet. Att förpackningen är något som är i tiden för Cafebar står klart. 

Respondenten delger oss att omfattande visuella förändringar kommer att göras på 

de förpackningar som idag finns i sortimentet. De kommer enligt respondenten att 

utstråla innovativitet och större enhetlighet än idag och troligen förstärka en redan 

stabil identitet.  

 

OneCafés kärnvärde består av tre olika beståndsdelar som alla kan kopplas till 

företagets slogan ”That moment”. Företaget betonar ett starkt socialt ansvar vilket 

återspeglas i beståndsdelarna ”människor framför produkt, hänsyn mot 

lokalmarknaden och kvalitet inom samtliga områden”.  

 

Vi anser att företagets kärnvärden kanske inte är unika, dock tenderar de att vara 

mer tillspetsade än andra kafferosteriers, exempelvis kommer allt kaffe som företaget 

säljer från Uganda som förutom att vara ett turbulent område också har en väldigt 

liten andel av den totala kaffeproduktionen166.  Företaget har en kort historia vilket 

gör det mer komplicerat att bedöma företagsidentitetens styrkor och eventuella 

svagheter då företaget är i färd med att bygga upp sitt varumärke och sin identitet.  

 

Den korta historiken skapar också problem när förpackningen ska bedömas eftersom 

den ännu inte finns i butikshyllan även om författarna själva provat produkten ifråga. 

                                                 
166 se bilaga 3: statistik 
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Det är dock mycket tydligt att OneCafés koncept bygger på deras differentierade 

förpackning som är att betrakta som integrerad beståndsdel av märkesidentiteten.  

 

Vi bedömer att förpackningen kan ses som en primär identitetsbärare i OneCafés fall 

och det är uppenbart att denna står i fokus för företagets identitetsbyggande. 

Identitetsfaktorer som vi tror är utvecklande i OneCafés fall är dess namn som 

troligen kommer att stöta på få problem när det gäller att arbeta in varumärket 

internationellt, däremot är det unika med namnet en svårare fråga och något som kan 

utsättas för imitatörer.  

 

Företagets geografiska ursprung som hemmahörande i ett fattigt land med liten 

kaffeproduktion och det faktum att den ugandesiska staten är delaktiga i driften av 

verksamheten, tror vi även kan vara en faktor som väcker positiva reaktioner hos 

konsumenter då det visar att OneCafé tar socialt ansvar. På goda grunder kan det 

förmodas att den unika förpackningen tillsammans med ett tydligt socialt 

ansvarstagande kan komma att spela en nyckelroll för identitetsbyggandet, och att 

konceptet i ett längre perspektiv eventuellt kan gå en ljus framtid till mötes. 

 

Mönstret som vi tycker oss se vid analys av kaffeföretagens kärnvärden och identitet 

är tydligt även om varje företag är i sin unika situation. Alla kaffeföretagen i 

undersökningen bedömer vi har mer eller mindre starka varumärken. Gemensam syn 

bland kaffeföretagens respondenter är att de själva anser att deras förpackning 

också är viktig som identitetsbärare även om varumärkena i de etablerade företagens 

fall kan ses som den primära identitetsbäraren. 

 

När det gäller de sedan länge etablerade aktörerna Arvid Nordqvist, Löfbergs Lila 

och Lindvalls kaffe är det intressant att de två företag som inte upplever att 

förpackningen, på ett tillräckligt sätt, bär upp den identitet som de anser sig ha också 

har lägre marknadsandel167 än den aktör, Löfbergs Lila, som vi upplever vara mest 

nöjd med vad deras förpackning förmedlar.  

 

                                                 
167 se bilaga 3: Statistik 
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Undersökningen som gjorts tyder också på att när förpackningen och övriga 

identitetsbärare inte är i harmoni, vilket vi kunnat skönja hos några kaffeföretag, 

förmedlas en identitet som är otydlig vilket på sikt kan vara negativt för företaget. 

 

Designstudio Värmlands respondent anser att ett genomtänkt designarbete, inte bara 

på förpackningen utan i den samlade kommunikationen och affärsstrategin, är det 

viktigaste för att förmedla ett företags kärnvärden och identitet. Nordemballages 

respondent menar att framväxten av alla designbyråer som idag finns är beviset på 

förpackningens ökade värde. Han talar även om vikten av förnyelse på 

förpackningen, vilket intressant nog, är ett lyxproblem för vissa väletablerade 

produkter. ”En lyckad förändring är en där man som konsument upplever den men 

ändå inte kan peka på det som har gjorts”168   

   

6.5 Positionering 
 
”Med ökande konkurrens är design ett av de kraftfullaste sätten att differentiera och 

positionera ett företags produkter och tjänster”169

 

I tidigare kapitel har vi redogjort för vikten av att företag följer en tydlig 

positioneringsstrategi. Tanken bakom att tillskansa sig en position i konsumentens 

medvetande, var som bekant att detta på sikt skulle ge upphov till märkeslojalitet, 

vilket i sin tur förväntades garantera plats för märkesprodukten på marknaden.170

 

Våra undersökningar har visat att en lång historia och höga krav på kvalitet inte 

räcker till för att vara framgångsrik på en marknad. Exempelvis har Lindvalls kaffe 

tidigare främst genom tradition, arbetat med fokus på kvalitet och ”glömt bort” sin 

marknadsföring, vilket lett till att de fått stora positioneringsproblem. De har därmed 

levt i tron att så länge de har högkvalitativa produkter, löser sig resten av sig självt. 

 

Detta medger de också själva och det är först i dagsläget som de har börjat se över 

hur företaget positionerar sig. I och med detta har också förpackningarna och 

                                                 
168 Intervju med Bo Wallteg 2006-05-22 
169 Kotler, P. (1997): Marketing Management – Analysis, Planning, Implementation and Control 
170 Melin, F. (1997): Varumärket som strategiskt konkurrensmedel 
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utseendet på sortimentet blivit av mer intresse än tidigare. Detta säger oss att kvalitet 

och stolta traditioner inte nödvändigtvis behöver vara synonymt med framgång och 

en framstående positionering. 

 

Motsatsen till Lindvalls kaffe, är Löfbergs Lila som under de senaste 10-15 åren har 

satsat hårt för att positionera sig rätt. Rätt för företaget, har varit att uppfattas som 

den stora utmanaren till marknadsledaren. Intressant i sammanhanget är också att 

vid en jämförelse mellan exempelvis Lindvalls Kaffe och Löfbergs Lila är skillnaderna 

i grundförutsättningarna mellan de två kafferosterierna inte särskilt stora. Båda 

kommer från till synes ungefär lika stora städer, har stolta familjetraditioner som 

grund för företagen och står båda på egna ben utan någon stor aktör i bakgrunden. 

Skillnaden har däremot varit i att Lindvalls inte på samma sätt som Löfbergs, jobbat 

efter en tydlig positioneringsstrategi.  

 

Var kommer då förpackningen in i bilden? Det mönster vi tycker oss se, är att företag 

som på något sätt utmanar, eller vill växa och bli större, använder förpackningen i 

större utsträckning än sådana som har ekonomi att nå ut genom mer traditionella 

marknadskanaler. I synnerhet verkar företag som OneCafé och Cafebar använda 

förpackningen mer frekvent för att positionera sig på marknaden. Detta betyder även 

att ju tuffare konkurrensen blir på en marknad, desto viktigare verkar förpackningen 

bli för att positionera sig på ett tillfredställande sätt. 

   

Arvid Nordqvists respondent, säger just det som ovan beskrivits, nämligen att med 

den ökande konkurrensen som en marknad karakteriseras av, blir ett av de 

kraftfullaste sätten att differentiera och positionera sig, genom företagets 

förpackningar. 

 

Därmed borde ett framgångsrikt mönster vara att precis som Cafebar menar, se 

positionering och förpackningen som en hela tiden pågående process och utveckling. 

Att bortse från marknadsföring är bevisligen inte särskilt lyckat, fråga bara Lindvalls 

kaffe som idag har problem med att positionera sig tack vare att marknadsföring, av 

tidigare generationer inom företaget ansågs som onödig. 
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6.6 Sammanfattande jämförelse mellan respondenterna 
Vissa kaffeföretag satsar mer eller mindre på marknadsföring. Detta beror helt på 

vilka ekonomiska resurser det aktuella företaget har. Det går inte att bevisa att 

förpackningen har större betydelse för de kaffeföretag som har en stramare 

marknadsföringsbudget även om vissa respondenters åsikter pekar på detta. Vidare 

fyller förpackningen för så gott som samtliga kaffeföretag en viktig 

marknadskommunikativ funktion där förpackningen är ett samspel mellan de olika 

attribut som den består av. Förpackningsspecialisterna är enade i sin uppfattning om 

att förpackningen fått en alltmer betydande roll som marknadskommunikativt verktyg 

även om förpackningens funktionalitet, det vill säga att den skyddar innehållet och är 

enkel att använda är det som i första hand betonas. Förpackningen tenderar hos alla 

kaffeföretagen vara viktig som identitetsbärare. Vissa respondenter ser denna som 

primär identitetsbärare medan andra framhåller att den har en mer stödjande funktion 

i detta avseende. Det tenderar också vara en allmän uppfattning bland 

förpackningsspecialisterna att förpackningen ses som en del av flera identitetsbärare 

och därför är av mer stödjande karaktär. 
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7. Slutsats och diskussion 
 

I detta sista kapitel kommer vi att redovisa de dragna slutsatserna utifrån vår analys och den i 

inledningen ställda problemformuleringen. Slutsatserna kommer att diskuteras och avslutningsvis görs 

rekommendationer för framtida forskning och vad vi själva tycker skulle vara intressant att forska 

vidare kring. 

 

 

 
7.1 Slutsats 
Som vi inledningsvis redogjorde för, har det bedrivits forskning i mer än 50 år kring 

förpackningar i olika sammanhang. De viktigaste bidrag som där framkom var 

kortfattat att förpackningens roll över tiden har förändrats. Inledningsvis var den bara 

till för att skydda sitt innehåll men efterhand utvecklades denna roll till att idag vara 

en viktig del av säljprocessen och företags marknadskommunikation. Eftersom 

dagens konsumenter passerar ett mycket stort antal produkter i butiken, är det viktigt 

att förpackningen sticker ut och syns för att konsumenten ska välja just den önskade 

förpackningen. Särskilt viktig är den vid köp av låginvolveringsprodukter och dess 

olika attribut kan kombineras på en mängd olika vis för att skapa viss effekt. Även om 

omfattande forskning bedrivits kring förpackningen fanns det alltså en lucka att fylla 

inom vårt specifika ämnesområde. Vad en och samma undersökning inte tidigare 

behandlat var åsikter från förpackningsexpertis och respondenter från ett flertal 

företag ur en och samma bransch på förpackningen som differentieringsverktyg och 

identitetsbärare. Detta blev vår utgångspunkt, vilket innebar att vi valde att undersöka 

och skapa förståelse för;  

 

Hur differentierar sig svenska kaffeföretag genom sin förpackning och hur används 

förpackningen som identitetsbärare? 

 

Vår undersökning har resulterat i en ökad förståelse om hur svenska kaffeföretag 

differentierar sig och använder förpackningen som identitetsbärare. Varje företags 

respondent har sin åsikt om hur detta bör göras och idag görs. Vi kan dra slutsatsen 

att svenska kaffeföretag differentierar sina förpackningar främst genom färg och 

grafik. Det råder ingen skillnad gällande storlek och form, sånär som på ett av 
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företagen i undersökningen, OneCafé med sitt unika koncept. Av de undersökta 

företagen finns det bara en aktör som vi kan konstatera har lyckats differentiera sig 

fullt ut från övriga genom förpackningen och det är Löfbergs Lila. Här är färgen också 

en stor del av hela företagets identitet och det enda av de deltagande företagen där 

förpackningen kan sägas skapa ett mervärde. Som forskare kan vi vidare konstatera 

att när ett företag skall förmedla sin identitet via förpackningen krävs ett samspel 

mellan de olika attribut eller element som denna består av. 

 

Det samspelet kräver också en föregående enhetlighet mellan såväl förpackningens 

olika attribut som företagets övriga identitetsbärare. En enhetlighet mellan 

identitetsbärare likväl som mellan förpackningens attribut innebär dock inte med 

nödvändighet att detta förmedlas till marknaden via förpackningen, men är samtidigt 

en förutsättning för att detta skall vara möjligt. Identiteten hos de företag där 

identitetsbärarna inte är enhetliga eller där den identitet som företaget vill förmedla 

inte är i harmoni med förpackningen, utgör snarare ett problem än en 

konkurrensfördel. När en otydlig identitet kommuniceras är risken stor att företag 

hamnar i positioneringsproblem, vilket kan vara en besvärlig situation att ta sig ur.  

 

Undersökningen visar vidare att idag ligger fokus mer på de mjuka och emotionella 

värden som förpackningen ska förmedla och mindre på de tekniska aspekterna då 

dessa av konsumenterna förutsätts fungera ändå. Att förmedla en känsla är inte 

något som är särskilt enkelt, detta kan vi konstatera då ingen i vår undersökning 

kunnat redogöra för hur en sådan förpackning ska se ut. 

 

Som identitetsbärare och differentieringsverktyg är förpackningen även viktig internt 

för företag. I och med detta fyller förpackningen ett flertal funktioner, från utbildare 

internt i företaget, till kommunikatör med och identitetsbärare till marknaden. 

Förpackningens huvudsakliga funktion är fortfarande att skydda innehållet, men 

alltfler har insett möjligheterna att genom förpackningens utformning och via den 

kommunikation som den speglar, använda den som medel för att påverka 

konsumenter.  
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För att kunna använda förpackningen som differentieringsverktyg och 

identitetsbärare drar vi efter denna undersökning slutsatsen att en framgångsrik 

förpackning bör vara i tiden och kontinuerligt uppdateras. Förändringar får dock inte 

ske för ofta, ej heller för sällan. Denna undersökning har visat att detta kan skapa 

problem. Då förändringar sker är det viktigt att hålla fast vid förpackningens grund 

och hellre modifiera än helt byta layout. Dessutom är det viktigt att förpackningen 

passar in med den helhet som företaget representerar, att förpackningen fungerar i 

alla bemärkelser. 

 

Detta innebär att samspelet mellan marknads och produktionssidan också måste 

fungera tillfredställande. Ett påkostat visuellt yttre som uppskattas av marknaden, 

behöver nödvändigtvis inte vara ett internt mål, om kostnader för tillverkningen av 

förpackningen överstiger den positiva konsumentpåverkan som dess yttre medför. 

Att förlita sig på produktkvalitet räcker idag inte utan det gäller att skapa en unik 

position i konsumentens medvetande så att denne upplever ett mervärde vid köp av 

företagets produkt. För detta ändamål kan vi efter denna undersökning dra slutsatsen 

att förpackningen, om den används rätt, är ett effektivt verktyg som kan identifiera 

och differentiera företagets identitet och kärnvärden. 

 

7.2 Diskussion  
Efter att ha genomfört denna undersökning kan vi konstatera att dagens 

konsumenter är noggranna och nyfikna på företaget som står bakom en produkt. 

Själva kärnprodukten räcker därmed inte längre för att differentiera sig. Allt viktigare 

verkar de etiska och moraliska aspekterna ha blivit, även kallade företagets identitet. 

En identitet som är enhetlig och där alla dess identitetsbärare är i harmoni kan vara 

en konkurrensfördel. Förpackningen är en av dessa identitetsbärare och om inte 

produktens kärnvärden, eller närmare bestämt det som gör den unik, förmedlas på 

ett precist och tydligt sätt, blir detta ett problem för företaget.  

 

Ett viktigt element i identitetsskapandet, är förmågan att upplevas som unik, då det 

inte finns något större värde i att uppträda eller vara som alla andra företag. Därför är 

det viktigt att kommunicera med omvärlden på vilket sätt och varför ens eget företag 

är bättre än konkurrenternas. Kan konsumenter inte se skillnaden och det unika med 

företaget, är det stor sannolikhet att köpbeslut fattas av tillfälligheter. Kombineras 
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däremot en tydlig identitet i marknadskommunikationen som också möter ”rätt” 

marknadsuppfattning skapas en dynamik som har alla förutsättningar att bli 

framgångsrik. Det är också därför som skapandet och upprätthållandet av 

företagsidentiteten bör ses som en strategisk investering för att stärka 

marknadspositionen. Det uppfattas antagligen inte som trovärdigt att förändra sin 

identitet utan att också låta förpackningen genomgå samma förändring. Utmaningen 

för företag verkar ligga i att skapa ett enat kommunikations koncept som innehåller 

kärnvärden, identitet och position som i kombination med varandra inte ska 

frambringa några som helst tvivel eller oklarheter från marknaden.  

 

7.2.1 Kritisk granskning av resultat och studie 

Att undersöka förpackningen som identitetsbärare och verktyg för differentiering ur 

företags perspektiv är något som inte har varit lätt att begränsa. Att genomföra en 

sådan undersökning på ett urval av svenska kaffeföretag, gör att de slutsatser som 

studien resulterat i heller inte kan sägas gälla samtliga svenska kaffeföretag. Även 

om en total studie av svenska kaffeföretag varit möjlig att genomföra är det dock inte 

säkert att slutsatserna varit mer generaliserbara för det. Vi anser dock att den 

undersökning som vi genomfört är tillräckligt omfattande för att undersöka ämnet och 

skapa den förståelse som vi i syftet efterlyste. Rimligheten i de resultat som 

framkommit i undersökningen anser vi vara stor då tidigare forskningsbidrag visat att 

förpackningen fyller flera viktiga funktioner och roller som angränsar till den 

företeelse som vi undersökt. Förpackningen som identitetsbärare och 

differentieringsverktyg är numer ytterligare exempel på funktioner som kan läggas till 

handlingarna, där förpackningen bevisligen spelar en viktig roll för att påverka. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Vi anser att ett konsumentperspektiv skulle berika ämnesområdet ytterligare, där den 

identitet som faktiskt förmedlas genom förpackningen skulle framkomma på ett mer 

objektivt sätt än ur företagsperspektivet. Detta skulle antagligen vara komplicerat 

som en följd av stora skillnader i konsumenters preferenser, men ändå något som vi 

tror skulle vara givande för en framtida undersökning. En totalundersökning av 

samtliga svenska kaffeföretag kombinerat med konsumenter skulle antagligen ge 

resultat som vore mer generaliserbara. Det skulle även vara intressant att undersöka 
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andra förpackade livsmedelsprodukter med mindre standardiserade förpackningar 

och se hur dessa kan användas som identitetsbärare och differentieringsverktyg. 
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Bilaga 1 Intervjuguide kaffeföretag 
 

1. Namn, Ålder, Titel, Ansvarsområde, Utbildning? 
 

2. Kort historik om företaget och produkterna? 
 

3. Anser du att ert företagsnamn är distinkt (unikt och differentierbart) om 
du jämför med konkurrenter? 

 
4. Hur stor total omsättning årsvis, hur många anställda och hur stor total 

marknadsandel har ni?  
 
Förpackningen 
 

5. Hur kommer det sig att er förpackning ser ut som den gör? Logotyp, 
symboler, färg, form? Har förpackningen skiftat utseende och byt layout 
mycket över tiden? I så fall varför? 

 
6. Vad är enligt dig förpackningens funktioner? Finns det någon funktion 

som enligt dig kan framhållas? 
 
7. Har ni råkat ut för konkurrenter som ni upplevt försökt att imitera er 

förpackning? Hur har ni i så fall motverkat detta? 
 

8. Vilket av förpackningens attribut (färg, form, storlek, grafik) anser du att 
det är viktigast att ”lägga krut” på? 

 
9.   Hur viktigt anser du det vara att det som förpackningen förmedlar 
harmoniserar med dess innehåll? 
 
 
 

 

 111



Företagsidentitet kärnvärden och förpackning 
 
10.  Ser ni er förpackning som ett produktattribut eller som en del av 

företagets märkesidentitet? 
 
11.  Vilka/vilket kärnvärden står företaget för? Är det som ni tycker 

förpackningen förmedlar, i linje med detta/dessa värden? 
 
12.  Kan du beskriva er företagsidentitet, är den distinkt? Hur gestaltas 

denna på förpackningen? 
 

13.  Vad är syftet med att ha en företagsidentitet enligt dig? 
 

14.  Är förpackningens utseende distinkt om du jämför med konkurrenter? I 
så fall i vilka avseenden? 

 
Positionering 

 
15. Hur tänker ni kring positionering?  
 
16. Anser ni att den positioneringsstrategi som anammas också nått ut till 

konsumenterna? 
 

17. Kan du kort beskriva en typisk konsument av er produkt? 
 

18. Strävar ni efter en högre eller bättre position eller fokuserar ni mer på att 
behålla er nuvarande? 

 
Marknadskommunikation 

 
19. Vad använder företaget för marknadskommunikation? Finns det några 

mediekanaler som prioriteras före andra? 
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20. Satsar ni enligt din mening mycket resurser på 
marknadskommunikation? 

 
21. Anser du att det är viktigt att förpackningen/ar syns i anslutning till tv-

reklam, annons eller liknande? 
 

22. Om du jämför med övrig marknadskommunikation (direkt 
marknadsföring, butiksaktiviteter etc.) hur viktig är då förpackningen i 
relation till övriga marknadskommunikativa verktyg för att differentiera 
ert företag från konkurrenter?  
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Bilaga 2 Intervjuguide förpackningsspecialister 
 

1. Namn, Ålder, Titel, Ansvarsuppgifter, Utbildning? 
 

2. Kort historik om företaget och produkterna? 
 
Förpackningen 
 

3. Vad är det primära målet med en förpackning? 
 
4. På vilket sätt kan förpackningen fungera som verktyg i ett företags 

marknadskommunikation? 
 

5. Den allmänna uppfattningen är att en förpackning har två funktioner, 
skydda innehåll och sälja produkten. Hur resonerar du kring detta? 

 
6. Vilket av förpackningens attribut anser du har störst betydelse? form, 

storlek, färg eller grafik när det gäller att inbjuda betraktaren till köp? 
 
Företagsidentitet kärnvärden och förpackning 
 

7. Hur förpackningen ses som en identitetsbärare? Finns det några primära 
eller sekundära identitetsbärare? 

 
8. Hur kan ett företag förmedla sina kärnvärden genom förpackningen? 

 
9.  Hur kan man använda förpackningen för att positionera sig? 

 
10.  Vad anser du vara det primära och sekundära målen med en 

förpackning? 
 

11.  Hur skulle du beskriva en lyckad förpackning? 
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12.  Är det viktigt att förnya en förpackning? 
 

13.  Hur ofta bör man förnya en förpackning? 
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Bilaga 3 Statistik International Coffee Organisation (ICO) 

De största producenterna 2005 

 
Brasilien 2 295 840 

Vietnam 900 000 

Colombia 630 000 

Indonesien 345 000 

Indien 291 000 

Mexiko 270 000 

Etiopien 240 000 

Guatemala 222 000 

Peru 184 020 

Honduras 165 000 

Uganda 165 000 

Costa Rica 117 960 

Elfenbenskusten 88 500 

El Salvador 85 800 

Nicaragua 84 000 

Papua Nya Guinea 66 000 

Kamerun 64 200 

Thailand 60 960 

Kenya 55 080 

Venezuela 54 420 

Ecuador 45 000 

Tanzania 45 000 

Övriga 318 060 

Totalt (ton) 6 808 740 
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Marknadsandelar rostat kaffe 
Detaljhandel 2005 
Volym, märken
 

 
 
 
 
Detaljhandel 2005 
Volym, rosteri/importör 
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Vad betyder märket? 
 
KRAV är i Sverige miljömärket för ekologisk mat. Syftet med ekologisk produktion är 

att producera livsmedel med så stor hänsyn till djur och miljö som möjligt. I korthet 

ska produktionen ske utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Inga 

genmodifierade organismer (GMO) får förekomma i produkten. 

 

Ekologiskt kaffe betalas med en premie på världsmarknaden, men det högre 

råvarupriset slår igenom bara i begränsad utsträckning i konsumentpriset, eftersom 

flera aktörer slår ut merkostnaden på hela sitt sortiment. Omkring 4% av kaffet i 

Sverige är KRAV-märkt.171

 

 

Ekologiska produkter måste, för att få marknadsföras som sådana, uppfylla reglerna i 

en grundläggande EU-förordning. I Sverige tillämpas i huvudsak KRAV:s regler, som 

i vissa avseenden är något striktare än EU-reglerna. 

 

Men det är alltså möjligt också på den svenska marknaden att lansera en ekologisk 

produkt utan KRAV-märket. EU-logotypen ska garantera att en vara uppfyller EU:s 

krav på ekologisk produktion. På ekologiska produkter som importeras färdigpackade 

kan annat EU-lands kontrollmärkning eventuellt användas. 

 

Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. En 

certifierad odlare ska uppfylla krav på bl.a. demokrati och organisationsrätt och på att 

diskriminering och barnarbete inte förekommer och får i gengäld ett minimipris för 

                                                 
171 www.krav.se 
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kaffet, oberoende av världsmarknadspris på den volym som efterfrågas som Fair 

Trade. Rättvisemärkt kaffe kan därför vara betydligt dyrare än alternativen, när 

världsmarknadspriserna är låga. Omkring 0.5 % av kaffet i Sverige är rättvisemärkt.

 

Logotypen FAIR TRADE/RÄTTVISEMÄRKT är relativt ny och den 

tidigare runda logon kan fortfarande finnas i butikerna. Fair Trade kaffe kan också 

finnas med Max Havelaar-logotypen.                

Utz Kapeh (Gott kaffe på mayaspråket) Certified Responsible Coffee är en i Sverige 

ny märkning, som ska garantera att kaffet är producerat på ett från 

miljösynpunkt ansvarsfullt sätt och att produktionen präglas av rimliga villkor. 

Miljökraven är inte lika långtgående som för ekologiskt kaffe och betalningen till 

odlarna har ingen miniminivå. Unikt för Utz Kapeh är att kaffena i en blandning är 

spårbara till de olika odlarna. Via datummärkningen och Internet kan man ta reda på 

var de ingående kaffebönorna har odlats och ofta hitta information om odlingen eller 

kooperativet i fråga.172

 
Rain Forest Alliance verkar för en långsiktigt hållbar kaffeproduktion. En certifiering 

garanterar att råvaran är producerad under socialt acceptabla och miljövänliga 

förhållanden. Uthållig kaffeproduktion definieras som att ”Bonden driver sin gård så 

att han tjänar till ett anständigt liv idag och har en driftvärdig gård att överlåta till sina 

                                                 
172 www.utzkapeh.org 
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barn i morgon”. 

 

Rainforestcertifierat kaffe importeras till Sverige och används  antingen som en 

komponent i kaffeblandningar eller till 100% i en certifierad produkt. I det senare fallet 

får märket användas på förpackningen. 173

 

 

 
4C - Common Code for the Coffee Community är en nyligen träffad 

överenskommelse om en uppförandekod för den globala branschen. Bakom koden 

står den internationella kaffebranschens största aktörer och syftet är en lånsiktigt 

uthållig kaffeproduktion i världen. Koden arbetar med tre dimensioner -  sociala 

villkor, miljö och  ekonomi. För närvarande sker ett arbete med etablering av krav och 

uppföljning, varefter enskilda företag kan ansluta sig till koden. 4C planerar ingen 

märkning av förpackningar utan anslutna företag får kommunicera sitt deltagande på 

andra sätt.174

 

 

SAI Platform (Sustainable Agriculture Information) är ett samarbete mellan ett antal 

internationella företag, huvudsakligen i livsmedelsbranschen, som syftar till att 

utveckla metoder för miljömässigt och socialt uthållig produktion av 

jordbruksprodukter. Man utvecklar riktlinjer - bl.a. för kaffeodling - och driver ett antal 

pilotprojekt i ursprungsländerna. Systemet innefattar inte certifiering eller 

märkning.175

                                                 
173 www.rainforrest-alliance.org/cafe/english.html 
174 www.sustainable-coffee.net/index.html 
175 www.saiplatform.org/index.htm 
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