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Sammanfattning 

 

Titel   Processer vid förpackningsutformning 

 

Bakgrund  Marknadsföringens utveckling har gjort att det idag är svårt för 

företag att nå fram till sina kunder via reklam. Företag måste 

därför hitta nya sätt för att differentiera sig. Ett sätt är genom 

förpackningen och därför ökar förpackningens betydelse. 

 

Problemformulering Vilka faktorer är viktiga vid förpackningsutformning för att nå 

långsiktiga relationer mellan byrå och kund?  

 

Syfte  Syftet är att analysera och utvärdera designbyråers arbete mot 

reklambyråers arbete vid utformande av förpackning. 

 

Metod  Uppsatsen har ett hermeneutiskt synsätt. Vi har som utgångspunkt 

i denna uppsats haft kvalitativa intervjuer med fyra byråer och fyra 

företag som köpt tjänsten förpackningsutformning från någon av 

dessa byråer. 

 

Analys/Resultat Sammanställningen av våra intervjuer har analyserats mot vårt 

teoretiska ramverk. 

 

Slutsats  Att göra en grundlig research innan byrån börjar med det kreativa 

arbetet och att ha en bra kommunikation mellan byrån och hela 

företaget leder till att samarbetet fungerar bra genom hela 

processen. Om samarbetsparterna jobbar på det här sättet kan de 

tillsammans utforma förpackningar som på bästa sätt speglar 

företagets varumärke och kan leda till långsiktiga relationer 

mellan byrå och uppdragsgivare.  

 

Nyckelord  Förpackning, reklambyrå, designbyrå, förpackningsutformning, 

konkurrens 
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Abstract 

 

Title  Processes in packaging design 

 

Background  Marketing has developed to a point that it's difficult for companies 

to reach their customers through advertising. Companies must 

therefore find new ways to differentiate themselves. One way is 

through the package and therefore the importance of packaging 

increases. 

 

Problem  Which factors are important in packaging design to achieve long-

term relationships between agency and customer? 

 

Purpose  The aim is to analyze and evaluate design agencies work towards 

advertising agencies work in packaging design. 

 

 

Method  The essay has a hermeneutic approach.  As a start point in this 

essay we have had interviews with four agencies and four 

companies that purchased the service of package layout from one 

of these agencies. 

 

Analysis/Results The compilation of our interviews has been analyzed in our 

theoretical framework. 

 

Conclusion  To do thorough research before starting with the creative work and 

to maintain good communication between the agency and the 

entire company, will lead to cooperation that works well through 

the whole process. If partners work in this way, they can together 

develop packages that reflect the company's brand at best and can 

lead to long-term relationships between agency and customer. 

 

Keywords  Packaging, advertising agency, design agency, packaging design,

  outsourcing, competition
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1. Bakgrund 

I det inledande kapitlet följer en beskrivning av hur marknadsföringens utveckling sett ut samt 

hur förpackningsutformningen betydelse växt fram och blivit allt viktigare.  

 

Marknadsföringens utveckling 

Under 1800-talet hade folket livstidsrelationer med sina handlare skriver J. Jedbratt i 

Morgondagens marknadsföring – marknadstänkande för den sjunde generationen (1999). Det 

var en informationsfattig tid, vilket innebar att det var svårt att få information och 

kommunikation skedde framförallt genom gudstjänster och brevväxling (Jedbratt, 1999). 

 Begreppet marknadsföring utvecklades med industrisamhället i början av 1900-talet, framför 

allt av Coca-Cola Company och massmarknadsföring började användas. 

Nya kommunikationsvägar växte fram via kanalbåtar och den nybyggda järnvägen. 

Informationskanaler började utvecklas såsom dagstidningar, telegraf, telefon, radio och TV.  

Det produktorienterade synsättet utvecklades under 1940–50-talet och betydde att 

produkterna var tvungna att vara extremt standardiserade för att klara av en fullskalig 

produktion. Befolkningen levde i ett konsumtionssamhälle med varuhus där relationer var 

obefintliga (Jedbratt, 1999).  

Det säljorienterade synsättet kom på 1960–70-talet och styrdes av tanken att kunden inte 

köper tillräckligt om vi inte hjälper honom att inse att han har behov av just våra produkter.  

Konkurrensen gjorde att det blev allt viktigare att ha en strategisk marknadsplanering och 

behoven på marknaden började styra vad som tillverkades istället för tvärtom. Målet var att 

maximera försäljning genom att maximera kundtillfredsställelse (Jedbratt, 1999). 

Mycket förändrades under 1990-talet. Kommunikationsmöjligheterna blev större genom 

internationalisering och avreglering. För att få en långsiktig överlevnad var säljarna tvungna 

att arbeta med kundrelationer och utgick från kundens behov för att skapa värde. 

Relationsmarknadsföring blev allt vanligare och företagen insåg att de var tvungna att lära sig 

både kundernas nutida och framtida behov för att kunna skapa erbjudanden som skiljde sig 

från konkurrenternas (Jedbratt, 1999).  

Jedbratt (1999)  menar att vi idag befinner vi oss i ett kunskapsindustriellt samhälle vilket 

innebär att vi kan bo och leva var som helst. Nätverk och partnerskap är viktigt, handeln blir 

allt mer virtuell på grund av internet och vi har ett informationsöverflöd (Jedbratt, 1999).  
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Marknadsföringen utvecklades och relationerna förändrades från livstidsrelationer till 

obefintliga. Samtidigt ökade konkurrensen då allt fler aktörer kom upp på marknaden. Under 

1990-talet insåg företagen att de var tvungna att arbeta med kundrelationer för att överleva 

långsiktigt. 

 

Förpackningens bakgrund 

På 1660-talet importerades många varor till England och budskapet ”let the buyer beware” 

blev populärt, skriver R. Berger i artikeln Brief History of Packaging (2002). Det som 

kännetecknade den här tiden var dålig kvalitet och att falska produkter lurade konsumenter 

som inte visste bättre. Det som förändrade situationen menar Berger (2002) var att de köpmän 

som var ärliga och trötta på bedrägerierna började använda sig av identifikationsnummer som 

de märkte sina varor med för att uppmärksamma konsumenterna på att det var skillnad mellan 

olika produkter. Detta var början på varumärkenas uppkomst och det första officiella 

varumärket uppstod enligt Berger (2002) år 1866 av Bröderna Smith. De var först med att 

sälja halstabletter i stora glasburkar för att sticka ut och använde på så vis förpackningen för 

att varumärkesbygga sin produkt gentemot konsumenterna och använda denna som 

marknadsföring (Berger, 2002).  

Giles skriver i What is packaging design? (2004) att förpackningens huvudsakliga roll var förr 

att vara till för att vara praktisk. Varorna fick längre hållbarhet genom sin förpackning och 

den gjorde även att det gick att importera och exportera varor. Idag har dock form och 

funktion fått en allt större betydelse (Giles, 2004). 

Berger (2002) skriver att det idag för de flesta är en självklarhet att förpackningen ska vara 

utformad på ett visst sätt. Den ska enligt Berger (2002) spegla företagets identitet och 

innehålla bland annat bilder, näringsinnehåll och ingredienser. Det synbara fenomenet med 

hur förpackningen ska se ut menar han har en lång historia (Berger, 2002). 

 

 Dålig kvalitet som lurade konsumenterna ledde till att företagen började märka sina varor. 

För att sticka ut och för att marknadsföra sig började företagen använda förpackningen och 

med tiden har form och funktion fått allt större betydelse. 

 

Nya sätt att nå ut till kunden 

Enligt Jedbratt (1999) går vi nu mot att skapa en alltmer interaktiv marknadsföring där 

reklamen sticker ut mer, bland annat blir färger och uttryck starkare. Anledningen till 
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förändringen är att det blir allt svårare att nå fram till kunden med sitt budskap. 

Marknadsföringen blir mer extrem och ständigt hittas nya sätt att synas och höras. David 

Shenk skriver enligt Jedbratt (1999) i boken Datasmog att information en gång i tiden var 

ovanlig och önskad, men att den nu finns i överflöd och tas för given. Jedbratt (1999) menar 

att informationssökningen ger effekter på människan både som biologisk varelse och som 

beslutsfattare. Människor blir frustrerade av att inte hinna igenom all information och känner 

en informationsstress. Detta har lett till att allt fler vägrar ta emot oadresserad reklam samt att 

de ställer allt högre krav på den information de vill ha (Jedbratt, 1999). 

Författaren menar vidare att vi går mot en relationsstyrd värld där vi måste arbeta med 

marknadsföring på ett nytt sätt. Internet gör det möjligt för företag att ha en dialog med sina 

kunder och skapar förutsättningar för en individuellt orienterad marknadskommunikation. 

Detta innebär att kunderna kan välja om och när de vill ta del av företagens budskap. Det här 

fenomenet kan återknytas till de traditioner som fanns i jordbrukssamhället där handlarna 

visste vad de enskilda kunderna behövde innan kunderna själva visste om det.  

Marknadsföringens utveckling går alltså, enligt Jedbratt (1999), allt mer mot att lära känna 

sina kunder på djupet och de långvariga relationerna får allt större betydelse, allt eftersom 

konkurrensen ökar (Jedbratt, 1999).   

 

Marknadsföringen blir allt mer extrem då företag försöker hitta nya sätt att synas och höras. 

Folk känner informationsstress och ställer allt högre krav på den information de vill ha. 

Marknadsföringens utveckling går mot att lära känna sina kunder på djupet och skapa 

långvariga relationer. 

 

Globalisering  

På senare år har företag inom de flesta branscher fått global konkurrens från andra företag 

skriver Stacey King Gordon i Packaging Makeovers-graphic design for market change 

(2005). Kina är ett land som kommer in som en stark aktör och det är väldigt svårt för något 

annat land att konkurrera med deras priser. King Gordon (2005) beskriver fenomenet att när 

företag expanderar och vidgar sina vyer ser de vikten av att ha ett internationellt starkt 

varumärke och ett varumärke som är konsekvent på alla marknader i världen. Många företag 

går enligt författaren gradvis från ett regionalt fokuserat närmande till ett globalt stimulerande 

när de lanserar nya produkter. Detta menar hon betyder att de måste designa om sina 

förpackningar för att anpassa varje tillverkningsbas gemensamma behov och kulturers 
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konsumtionsfördomar (King Gordon, 2005). 

 

Företag expanderar globalt och har insett vikten av att skapa ett starkt varumärke som är 

konsekvent över hela världen. Genom att anpassa sina förpackningar till den rådande 

marknaden skapas ett starkt varumärke. 

IT  

King Gordon (2005) menar att den nya generationens konsumenter lever i en tid där internet 

används inom många områden och på många sätt i vardagen menar samma författare. Deras 

växande användning av internet gör att marknaden växer och att konkurrensen blir hårdare. 

Den nya generationen av konsumenter förväntar sig och kräver nya, annorlunda saker än den 

tidigare generationen gjort. (King Gordon, 2005) Författaren bestyrker detta med ett citat från 

en annan framtidsanalytiker: 

 

”Konsumenter förväntar sig innovation, och förpackningen måste sälja sig själv”  

-Eric Weissingen, Fitch worldwide in Columus  

 

Med internet växer marknaden och konkurrensen hårdnar. Konsumenter förväntar sig nya 

annorlunda saker och förpackningen måste sälja sig själv. 

Förpackningsutformning som strategi 

Det finns enligt Michael Prone i Package design has stronger ROI potential than many 

believe (1993) ökat bevis på att förpackningsdesign har mycket starkare inverkan på 

försäljningen än man tidigare trott. Företag som förändrat sin förpackningsdesign på 

produkter och inte ökat sin reklam och gjort små eller inga förändringar i sin 

marknadsföringsmix, har enligt författaren visat på ökade försäljningssiffror. Trots att 

butiksmiljön i dagens stormarknader är belamrad med reklam så kan konsumenters köpbeslut 

enligt Prone (1993) komma att förändras in i de sista sekunderna innan de plockar varan från 

hyllan, vilket bevisar att betydelsen av förpackningen ökat (Prone, 1993).  

Förpackningarnas betydelse har ökat under de senare åren. Genom förpackningen kan företag 

differentiera sig samt sticka ut från sina konkurrenter. 
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Framtagning av förpackning 

Förpackningsdesigners på reklam- och designbyråer har enligt King Gordon (2005) mycket 

jobb idag. De hjälper företag att förnya redan existerande förpackningar och tar fram helt nya. 

Förändring av förpackningsdesign menar hon är delvis forskning, delvis intuition, men även 

intim kunskap om hur konsumenter tänker. De mest framgångsrika historierna inom 

förpackningsdesign är de som förlitar sig på magi, alltså den mystiska formeln som upphetsar, 

lockar och till slut leder till försäljningen (King Gordon, 2005). 

Byråer tar idag fram förpackningar till företag. För att utforma förpackningar krävs intim 

kunskap om hur konsumenter tänker. 

Byråernas förändrade roll 

Under 1980-talet ansågs reklambyråernas kunskap bättre än den som uppdragsgivaren hade 

menar Henrik Uggla i Organisation av varumärken – för kapitalisering och affärsutveckling 

(2001). Uppdragsgivarna litade på reklambyråernas expertkunskaper när det till exempel 

gällde att ta fram en förpackning. Relationerna mellan byrå och uppdragsgivare var under 

denna tid begränsad och reklambyråerna arbetade ofta enskilt i förhållande till 

uppdragsgivaren. Reklambyråerna jobbade mer kortsiktigt vilket bland annat ledde till endast 

lite samarbete eller inget samarbete alls mellan de båda sidorna.  

Vidare menar Uggla (2001) att globaliseringen och marknadens utveckling på 1990-talet 

utmynnade i en förändring i relationen mellan byrå och uppdragsgivare. Designbyrån och 

andra konkurrenter till reklambyrån kom in på marknaden och med den ökade konkurrensen 

vägde inte reklambyråns expertkunskap längre lika tungt som förut. Designbyråerna fick en 

utmärkande genre på marknaden då de insåg vikten av att arbeta i samarbete med 

uppdragsgivaren och detta förändrade relationen mellan de två parterna. Eftersom marknaden 

har förändrats är det idag företagen som har den största kunskapen om sin marknad. 

Uppdragstagaren måste ta tillvara på denna kunskap för att kunna utforma en förpackning till 

företaget på bästa sätt (Uggla, 2001).  

Relationerna mellan byrå och uppdragsgivare har förändrats. Tidigare arbetade 

reklambyråerna mer självständigt, men det förändrades med den ökade konkurrensen. 

Byråerna har insett vikten av att samarbeta med kunden. 

Reklambyråer 

Den första reklambyrån eller annonsbyrån som den då kallades, grundades enligt Sveriges 

kommunikationsbyråer 1877 i Stockholm och jobbade då främst med annonsutrymme och det 
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tog några år innan den första reklamorganisationen bildades. Det är än idag svårt att se exakt 

vad reklambyråerna arbetar med eftersom de har en så bred plattform som innefattar allt från 

reklam och webbutveckling till förpackningsdesign (Sveriges kommunikationsbyråer).  

Det går bra för reklambyråbranschen just nu och det växande 

förpackningsutformningsbehovet är antagligen en av anledningarna till detta (Branschkoll). 

Reklambyråers arbete har blivit väldigt brett och de arbetar idag med allt från reklam till 

förpackningsutformning. 

Designbyråer 

C. Zetterlund skriver i boken Design i informationsåldern – om strategisk design, historia och 

praktik (2002) att under 1990-talet uppkom ett antal byråer med designstrategisk inriktning 

vilket berodde på att man fått en ny strategisk inställning till design. Dessa byråer erbjöd hjälp 

till företag som ville bygga en identitet och lyfta fram företagets berättelse genom att ge 

uttryck för den. Designern Björn Dahlström spelade enligt Zetterlund en viktig roll i det hela 

eftersom han talade för den nära rollen mellan varumärket och designarbetet. Dahlström ansåg 

att det var viktigt att designen skulle utgå från företagstoppen och vara ett strategiskt 

instrument som genomsyrar hela företaget. Om designen förankrades högst upp i 

företagshierarkin kunde designarbetet långsiktigt fylla varumärket med företagets identitet 

och berättelse menar Dahlström (Zetterlund, 2002). I artikeln Industridesign från Brand News 

(2002) kan vi läsa att designbyråer idag främst arbetar med förpacknings- och 

produktutformning åt företag. Designbyråers anställda har traditionellt sett 

industridesignbakgrund där de arbetat med designprocessen under lång tid. Det som 

kännetecknar en industridesigner är att denne fokuserar på funktion, teknik och ergonomi. En 

industridesigner har även slutanvändaren i fokus och strävar efter att ta fram produkter som är 

anpassade efter kundens behov (BrandNews, 2002). 

Designbyråer arbetar främst med utformning av förpackningar och därmed har de 

specialistkunskap inom området och anser att designen ska genomsyra hela företaget. 

Generellt sett har de anställda på designbyråer en industridesignbakgrund. De arbetar med 

kunden i fokus och tar fram produkter utefter kundens behov. 

1.2 Problemdiskussion 

Design har på senare tid kommit att bli en av de viktigaste konkurrensfördelarna på 

marknaden. De flesta inom näringslivet förstår vikten av att arbeta strategiskt med design och 

att detta lockar fler kunder till köp. 
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Dagens hårda konkurrens gör det svårt att särskilja sina produkter från konkurrenternas och 

allt färre skillnader på själva produkten har gjort det viktigare att differentiera förpackningen 

istället.  

För att överleva på marknaden idag är det viktigt att bygga upp långsiktiga relationer med sina 

kunder, vilket kan vara ett problem för många byråer i dagens hårda konkurrens. 

Av ovan framgår även att förpackningsföretagets bakgrund har betydelse för hur 

förpackningens resultat blir. De som utformar förpackningar på en reklambyrå har 

traditionellt sett en reklambakgrund medan de som arbetar på en designbyrå har 

industridesignbakgrund som tradition. Personernas bakgrund har även betydelse för 

slutresultatet eftersom detta styr vilket fokus man har på förpackningsutformningen och vilka 

faktorer man anser vara viktigast. Företagen har själva blivit allt bättre på reklam och 

eftersom de känner sina kunder vet de själva vad dessa vill ha. Det de behöver hjälp med vid 

förpackningsutformandet är därmed inte reklamaspekterna utan framförallt det funktionella.  

För att skapa en förpackning som speglar varumärket på ett bra sätt och som sticker ut från 

konkurrenternas förpackningar krävs det mycket god kunskap om slutkunden, vilken 

uppdragsgivaren har. Byrån har däremot den expertkompetens som krävs för att skapa en 

förpackning och därför är det viktigt med ett väl fungerande samarbete mellan uppdragsgivare 

och byrå. En bra förpackning skapar goda förutsättningar för företaget och leder till ett 

försprång i den allt hårdare konkurrensen. För att skapa en bra förpackning krävs ett väl 

fungerande samarbete mellan de två parterna, vilket i sin tur leder till långsiktig överlevnad.  

1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga vid förpackningsutformning för att nå långsiktiga relationer mellan 

byrå och kund?  

1.4 Syfte 

Syftet är att analysera och utvärdera designbyråers arbete mot reklambyråers arbete vid 

utformande av förpackning  

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att undersöka vilka samarbetsformer som är viktiga inom förpackningsutformning. 

Med kunden avser vi endast att undersöka byråernas kunder, uppdragsgivaren, och inte 

slutkunden. Företagen vi ska undersöka är underleverantörer, alltså byråer, och hur de ska nå 

långsiktiga relationer med sina kunder. Varför vi valt att undersöka både uppdragsgivare och 
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byråer är för att de kan ha olika syn på arbetsformerna och vi vill få en så objektiv bild som 

möjligt. 

1.6 Perspektiv 

Vi kommer i uppsatsen att titta på byråernas perspektiv och på processen vid utformning av 

förpackning. Vi har även valt att lyfta fram uppdragsgivarens perspektiv för att få båda parters 

uppfattningar av processen och för att få en så objektiv uppfattning om den som möjligt. 

Uppsatsen utgår från ett företagsperspektiv och kundperspektiv i den bemärkelsen att det är 

ett ”business to business” perspektiv, där kunden inte är slutkund. 

1.7  Definitioner 

Designbyrå - ett företag som med hänsyn till design tar fram nya produkter, förpackningar 

  eller andra objekt till andra företag.  

Reklambyrå - ett företag som arbetar med marknadsföring, profilering, 

  förpackningsutformning, webbutveckling och annat åt andra företag.  

Outsourcing- förpackningsarbete kan ske inhouse, inom det egna företaget eller genom 

  outsourcing, vilket innebär att utföra en tjänst åt ett annat företag. 

Förpackningsutformning - processen vid framtagandet av en förpackning. 

Corporate Identity - betyder företagsidentitet och handlar om ett företags personlighet som 

  speglas i dess handlande, grafiska bild och kommunikation. 

Storecheck - att synliggöra eventuella problem och framhäva aktiviteter som utförts i butiken. 

Styleguide - en uppsättning standarder som används vid skrivande och utformande av  

 dokument. Används för att ge ett dokument en enhetlig stil och format. 
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2. Metod 

I detta kapitel tar vi upp vårt tillvägagångssätt och vilka metoder vi har använt oss av samt 

motiverar varför vi anser att de valda metoderna passa för vår undersökning. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

I denna uppsats har vi valt att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv. Detta eftersom vi 

kommer att göra intervjuer med personer på reklambyråer och designbyråer samt därefter 

tolka deras svar. Vi anser därför att detta perspektiv är bäst lämpat i denna uppsats. Då vi 

kommer att undersöka hur olika typer av byråer går tillväga vid utformning av förpackningar 

anser vi inte att ett positivistiskt synsätt passar för vår undersökning. Detta eftersom 

arbetssättet vid förpackningsutformning är subjektivt tolkbart och strider mot positivismen. 

 

Ett hermeneutiskt synsätt innebär enligt Ödman att fokusera på att tolka handlingen och 

textens betydelse (Ödman, 1979).  

2.2 Undersökningen 

Forskningsansats 

Den strategi vi har valt att arbeta med i vår uppsats är deduktiv metod. Detta görs genom att vi 

utgår ifrån redan förekommande teorier och applicerar dessa på fenomen i verkligheten.  

 

Deduktiv metod innebär enligt Johannessen och Tufte att gå från teori till empiri vilket 

betyder att det generella konkretiseras (Johannessen, A. och Tufte, P-A., 2003). 

Kvalitativ metod 

Vi vill i denna uppsats se vilka arbetssätt olika typer av byråer använder sig av vid 

utformandet av förpackningar och vi har därför valt att göra en kvalitativ undersökning för att 

få en så bred förståelse som möjligt. Vår undersökning kommer att ske genom djupintervjuer 

med personer på såväl designbyråer som reklambyråer. Vi kommer att använda oss av öppna 

frågor vid intervjuerna och tolka dessa. Därefter kommer vi att jämföra resultaten och dra ut 

eventuella skillnader och likheter mellan de olika byråerna. Då vi valt att undersöka 

skillnaderna mellan designbyråer och reklambyråer vid framtagandet av förpackningar 

kommer vi att göra en undersökning av fallstudiekaraktär.  
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Med en fallstudie menar Johannessen och Tufte att det vanligtvis görs en undersökning av 

enskilda individer. Vid en flerfallstudie används flera fall och syftet är att få fram det speciella 

med huvudfallet genom att jämföra med de andra fall som undersökts (Johannessen, A. och 

Tufte, P-A., 2003). 

Intervjustruktur 

Vi kommer att genomföra en delvis strukturerad intervju med i förväg fastställda frågor. 

Dessa frågor är generella och det kan vid intervjutillfället komma att ställas följdfrågor till 

respondenterna. Frågornas ordningsföljd är utgjord i förväg, men kan komma att ändras under 

intervjuns gång. Denna intervjumetod anser vi kunna ge en bra jämvikt mellan anpassbarhet 

och standardisering under de olika intervjuerna. Samtidigt försäkrar vi oss om att vi får svar 

på de ställda frågorna. 

 

En delvis strukturerad intervju enligt Johannessen och Tufte innebär att vissa frågor, eller en 

lista på teman och frågor, är tänkta att tas upp och användas som utgångspunkt under 

intervjun. Dessa teman kommer från de forskningsfrågor som ska undersökas. (Johannessen, 

A. och Tufte, P-A., 2003). 

2.3 Urval 

Vi kommer att använda oss av ett strategiskt urval när vi väljer ut byråer till undersökningen 

eftersom vi gör en kvalitativ undersökning. Vi kommer att undersöka totalt fyra byråer som 

arbetar med förpackningsutformning. När vi ska välja ut företag som köpt 

förpackningsutformningstjänsten kommer vi även där att använda ett strategiskt urval 

eftersom vi vill undersöka företag som arbetat med just de byråer som vi ska intervjua. Detta 

urval kommer vi att göra för att kunna dra slutsatser om processen både från byråernas och 

företagens perspektiv och därmed ge en mer objektiv bild av denna.  

 

Ett strategiskt urval är enligt Johannesen och Tufte när informanter väljs ut för kvalitativ 

ansats. Vem som ska delta i undersökningen har forskaren klart för sig. Hur utväljningen sker 

är beroende på lämpligheten att besvara forskningsfrågan(Johannessen, A. och Tufte, P-A., 

2003). 
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2.4 Validitet 

Vi ökar validiteten i vår uppsats genom att analysera de frågor vi ställer samt genom att 

kritiskt granska dessa och svaren vi får. Vi anser att validiteten blir hög eftersom vi använder 

oss av tydliga frågor som är objektivt formulerade. Alla byråer får likadana frågor för att det 

ska bli möjligt att jämföra svaren med varandra. Frågorna är av sådan karaktär att de är lätta 

att jämföra med varandra, vilket hade varit svårare om frågorna varit mer öppna än de är. Vi 

ska även under intervjuerna ge utrymme för respondenterna att reflektera själva och på så sätt 

ge utförliga och sanningsenliga svar. Validiteten kan minska om respondenten inte har den 

kunskap som är relevant för uppsatsen.  

 

Validitet innebär enligt Björklund och Paulsson att forskaren undersöker det som ska 

undersökas och ingenting annat. Validitet betyder enligt samma författare giltighet och den 

kan ökas i data genom att se saker ur olika perspektiv och genom möjligheten att bekräfta sina 

resultat. Enligt samma personer ger validitet ett starkt stöd åt forskarens analys men bekräftar 

inte att denne har rätt (Björklund och Paulsson, 2003). 

2.5 Reliabilitet 

Fördelen med att använda en intervju som metod är att vi får direktkontakt med källan och 

kan kontrollera datas relevans och sanning under datainsamlingen. Detta ger oss en hög 

reliabilitet. Vi ska spela in intervjuerna och därmed kan vi lyssna på intervjuerna flera gånger 

för att inte göra fel tolkningar av svaren. Anteckningar kommer inte att skrivas under 

intervjuerna vilket gör att vi kommer kunna delta i intervjuerna på ett sätt vi inte hade kunnat 

göra om vi antecknat.  

 

Detta ökar också reliabiliteten som enligt Björklund och Paulsson beskriver hur tillförlitlig 

data i en undersökning är (Björklund och Paulsson, 2003) . 

2.6 Källkritik  

Vi har i första hand använt oss av tryckt litteratur som källor varav vissa av böckerna är några 

år gamla och kanske inte helt tillförlitliga i alla punkter eftersom vi lever i en värld med 

snabba förändringar. Därför har vi kritiskt granskat vissa av dessa källor, bland annat eftersom 

internetutvecklingen lett till förändringar inom marknadsföringsområdet de senaste åren. Vi 

har endast använt oss av förstahandskällor i detta arbete. 
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3. Teori 

Vi har i teorikapitlet valt ut de teorier som kan hjälpa oss att hitta faktorer som svarar på vår 

problemformulering; Vilka faktorer är viktiga vid förpackningsutformning för att nå 

långsiktiga relationer mellan byrå och kund?  Dessa teorier kommer senare att utmynna i en 

teoretisk syntes samt en redogörelse för den teoretiska referensramen. Vi börjar med att 

presentera en övergripande modell.  

3.1 Teoretisk inledning 

 

 

 

 

Fig. 2 Övergripande modell 

 

Förklaring av modell 

Vi har valt att undersöka samarbetet mellan byrå och uppdragsgivare och den övergripande 

modellen hjälper läsaren att förstå hur allting hänger ihop. Genom kommunikation mellan de 

olika parterna skapas mervärde som skickas vidare i nätverket. Alla delar måste samverka 

med varandra för att det ska fungera. Uppdragsgivaren köper 

förpackningsutformningstjänsten av byrån. Kommunikationen i nätverket sker antingen 

enkelriktat eller dubbelriktat beroende på hur man arbetar. 

3.2 Teoretiskt perspektiv 

Vi utgår från ett företagsekonomiskt perspektiv då vi gör undersökningen och ser byråerna 

som underleverantörer medan företagen som anlitar en byrå står som uppdragsgivare. Då vi 

undersöker samarbete mellan byråer och dess kunder utgår vi från 

relationsmarknadsföringsteorier och designteorier, därför är uppsatsen skriven ut ett 

designperspektiv och ett företagsperspektiv. 

Förpackning 

Byrå Uppdragsgivare Slutkund 
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Teorierna vi har valt att använda oss av är följande: 

 Designprocessen 

 Mervärdesteorin  

 Brand Equity  

 Involveringsteorin 

 Nätverksteorin  

 Kapferers Brand Identity Prism 

 Mål- och Processtyrning 

 Värdekedja & Värdestjärna  

 

3.3 Designprocessen  

Designprocessen som Borja de Mozota har tagit fram beskriver hur designutformningen går 

till traditionellt sett. Denna process delar hon in i olika faser vilka presenteras nedan. 

Investigation 

Denna fas handlar enligt B. Borja de Mozota Design management: using design to build 

brand value and corporate innovation (2003) om framtiden. Här tas möjligheter och 

potentiella behov fram och man försöker göra om behovet till ett designkoncept.  

Fasen syftar till att utöka det område som utreds för att kunna identifiera ett problem som kan 

lösas genom design. Denna fas finns enligt samma författare i en mer eller mindre utvecklad 

form beroende på om företaget har fått en brief från kunden eller inte samt beroende på hur 

styrd man är av kunden och hur mycket byrån själv får bestämma (Borja de Mozota, 2003). 

Research 

Problemet som designprojektet ska lösa får man enligt Borja de Mozota fram av briefen. 

Möjligheterna och vikten av projektet för byrån tas reda på i denna fas och för att bättre förstå 

briefen pratar man med de ansvariga för denna. Efter detta analyserar man enligt författaren 

positioneringen av produkten, om det finns någon plats för den bland konkurrenter på 

marknaden, kollar på tekniska och funktionella parametrar för projektet. Denna analys menar 

hon kan leda till att behöva göra fler undersökningar och att samla mer information på olika 

sätt för att kunna definiera ett visuellt koncept (Borja de Mozota, 2003). 
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Exploration 

När problemet är fastställt i sin helhet börjar enligt författaren den kreativa processen där 

konceptet konkretiseras genom grova skisser på olika riktningar projektet kan ta. De 

riktningarna som står ut presenteras för kunden i form av skisser och utvärderas och 

analyseras sedan av kunden utifrån vad man vill uppnå med projektet. Exempel på faktorer 

man kollar på är estetik, funktionalitet och teknisk komplexitet. Man definierar även 

arbetskostnad och lyssnar på reaktioner från de personer som jobbar med projektet. Till slut 

väljer kunden ut en eller två riktningar som man vill gå vidare med och som ska utvecklas i 

nästa fas (Borja de Mozota, 2003). 

Development 

Nästa steg i processen är enligt Borja de Mozota att ta fram en tredimensionell version av 

alternativen vilket hon menar är helt nödvändigt därför att en sådan modell gör det möjligt att 

döma formens kvalitet. En modell i naturlig storlek tas fram och designers gör en teknisk plan 

för den testade prototypen vilka tillåter honom eller henne att verifiera de tekniska bitarna 

med att sätta ihop produkten. Modellen kan även användas för at utföra marknadstester och 

efter ett antal olika tester tar man fram den anpassade och slutliga modellen, vilket är slutet på 

den kreativa processen (Borja de Mozota, 2003). 

Realization 

I den fjärde fasen menar författaren att designern ska arbeta med realisationen av produkten. 

Han eller hon skapar dokument som beskriver vilka material som används, ytbehandling och 

färger på de olika delarna av produkten eller skylten. Det här är enligt Borja de Mozota (2003) 

en tidskrävande fas eftersom den kräver tester av olika slag från tillverkare och externa 

samarbetspartners (Borja de Mozota, 2003). 

Evaluation 

Dessa tester är enligt författarinnan uppdelade i tre olika riktningar; Teknisk kontroll, 

Beräkningar och marknadstester. Den tekniska kontrollen görs enligt författarinnan genom 

konformitetstester, för att se hur de brukar användas, säkerhet och livslängd När man gör 

beräkningar förbereder man produktionsprogrammen och i marknadsundersökningarna kollar 

man på lämplighet av designlösningen ur varumärkessynpunkt, marknadsandelssynpunkt. 

Man kan bland annat kolla på konsumentbeteende genom prototyptestning (Borja de Mozota, 

2003). 
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Relevans: Då vi ska undersöka hur de olika byråerna arbetar med framtagningen av 

förpackningar är denna teori högst relevant för vår uppsats. Efter vår undersökning kan 

resultaten mellan de olika byråernas svar jämföras med teorin och vi kan se hur väl de följer 

designprocessen samt i vilka steg de lägger mest fokus. Denna teori kan även användas för att 

se vilken typ av byrå som enligt denna lämpar sig bäst för framtagning av förpackning. 

3.4 Mervärdesteorin 

Mervärde definieras enligt C. Grönroos i boken Service management and marketing: 

customer management in service competition (2007) som något värdefullt för kunden och 

något som förhöjer kundens upplevda värde. Det kan till exempel vara pris, kunskap eller 

service av en produkt. Han menar att mervärde nästan alltid tolkas som något nytt som skapas 

för konsumenterna, någonting extra. Enligt Grönroos (2007) kan mervärde vara både positivt 

och negativt. Ett positivt mervärde är något som bidrar positivt till det totala upplevda värdet, 

till exempel tillmötesgående personal eller en speciell design. Negativt mervärde kan till 

exempel vara försenade leveranser och ovänlig personal (Grönroos, 2007). 

 

Relevans: Mervärde skapas under samarbetet mellan uppdragsgivaren och underleverantören 

och vidarebefordras sedan till slutkunden. Hur dessa samarbetar och vilket resultatet blir beror 

på vilken samarbetsform de använder sig av. 

3.5 Brand Equity 

Brand Equity är enligt D. A. Aaker i Strategic market management (2011) en viktig tillgång 

för alla företag och består av varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet och 

varumärkesassociationer. Varumärkeskännedom ger kunden en känsla av igenkännande och 

trovärdighet och gör det mer sannolikt att kunden kommer att överväga att välja ett visst 

varumärke före ett annat. Varumärkeslojalitet handlar om hur lojala kunderna är till 

varumärket. Ett företag som har en bra grund med lojala kunder har lägre 

marknadsföringskostnader än företag som ständigt letar nya kunder. Lojala kunder utgör ett 

hinder för konkurrenter, ger en positiv bild av företaget och ger företaget tid att möta 

konkurrenternas agerande på marknaden. 

Varumärkesassociationer speglas i allt som företaget gör och består av utmärkande 

egenskaper för varumärket samt fördelar så som varumärkespersonlighet, immateriella 

tillgångar och associationer till produktkategorin. Varumärkets identitet består av önskvärda 

associationer. Av dessa är identitetens kärna det viktigaste. Långsiktiga 
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målsättningsassociationer representeras av identiteten och positionen representerar 

kommunikationens mål på kort sikt och är mer fokuserad. Varumärkesassociationer speglas 

även av hur väl varumärket lever upp till sina löften i mötet mellan kunden och varumärket 

samt hur väl bilden av varumärket stämmer överens med hur de vill uppfattas. Det är viktigt 

att leva upp till de förväntningar man utsänder för att skapa trovärdighet hos sina kunder 

(Aaker, 2011). 

 

Relevans: Den här teorin är relevant för oss eftersom förpackningen måste spegla vilka värden 

företaget vill att varumärket ska stå för. Genom att ha en väl utformad förpackning kan 

varumärkeskännedomen och varumärkeslojaliteten hos konsumenten öka.  

3.6 Involveringsteorin 

Chris Fill beskriver sin teori om involvering i boken Marketing communications. Denna 

innebär att kunden kan ha olika involveringsgrad vid köp av produkter och visar hur mycket 

kunden engagerar sig i sitt val. När en konsument upplever att ett köp är av hög personlig 

relevans och när köpet innebär en hög risk så förefaller höginvolvering. En risk kan ha både 

finansiell och social karaktär. För att försöka reducera risken som följer med köpet så söker en 

höginvolverad kund information om varan eller tjänsten innan köp. Då köpet enbart utgör 

liten risk för konsumenten är kunden låginvolverad. Låginvolvering rör oftast varor som är 

lågkostnadsvaror och köps frekvent. (Fill, 2009) 

 

Relevans: Teorin är relevant för vår undersökning för att visa på fenomenet att det finns ett 

samband i samarbetet mellan underleverantören och en hög eller låginvolverad 

uppdragsgivare. Det som gör uppdragsgivaren till hög eller låginvolverad är vilken grad av 

involvering denne har i processen i utvecklandet av förpackning. Involveringsgraden kan 

mätas utifrån underleverantörens och uppdragsgivarens samarbetsform, om de arbetar i en 

värdestjärna eller en värdekedja.  

3.7 Nätverkssynsättet  

En förutsättning för långsiktig överlevnad på dagens marknad är att se företag som öppna 

system som interagerar och skapar relationer med varandra menar Hammarkvist, K-O. M.fl. i 

Marknadsföring för konkurrenskraft (1982). På detta sätt bildas ett nätverk där det dels är 

viktigt att företagen är anpassningsbara till förändringar men även till varandras behov. Ett 

villkor för att nätverket ska överleva är att företagen observerar omvärlden och dess 
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eventuella hot och möjligheter, för att på så sätt kunna hantera dessa förändringar som kan 

uppstå. Omvärlden utvecklas ständigt och därför är det viktigt att se nätverket som en process 

som kontinuerligt måste modifieras.  

För att uppnå stabila relationer som i sin tur skapar förtroende måste det finnas samarbetsvilja 

mellan samtliga parter i nätverket. Interaktion uppnås då man utbyter kunskap och gör alla 

parter delaktiga i nätverket. Detta är ett sätt att arbeta som hjälper till att skapa förståelse och 

motivation mellan varandra. Med denna filosofi genereras idéer som i sin tur skapar 

effektivitet för både företag och producent och processerna är samtidiga och ömsesidiga, 

dubbel-loop lärande, istället för sekventiella och enkelriktade, enkel-loop lärande. Vid dubbel-

loop lärande finns ett utbyte av kunskap vilket är viktigt för att skapa effektivitet för båda 

parter. Att ha kunder med i processen som medproducenter genererar viktig kunskap för 

företaget som inte kan erhållas på annat sätt. 

Det traditionella managementtänkandet där man sätter ”kunden i centrum” är idag förlegat. 

Det är istället viktigt att ta till vara på den kompetens som kunden innehar. Kunden ska inte 

ses som ett objekt utan snarare som ett subjekt som hjälper till i det interaktiva arbetet och 

inspirerar till nya tjänster och system. Att integrera kunden på ett tidigt plan är viktigt för att 

förhindra problem i processen samt att skapa effektivitet vilket i sin tur genererar större 

lönsamhet. I och med detta blir även slutprodukten utformad för den riktiga användaren och 

kunden får därigenom större förtroende för producenten (Hammarkvist, Håkansson & 

Mattson, 1982). 

Samma författare menar att arbeta internt och fokusera på sina anställdas kunskaper och idéer 

är ett framgångskoncept. Denna typ av så kallad ”tyst kunskap” menar de är svår att överföra 

till verklighet och det krävs ett fysiskt rum för att få fram kunskapen på bästa sätt. Att 

integrera de anställda leder i sin tur till en högre grad av kvalificerade och självständiga 

medarbetare och inom denna nya affärslogik är det viktigt att uppmuntra och motivera de 

anställda (Hammarkvist, Håkansson & Mattson, 1982). 

 

Relevans: Denna teori är viktig för att se nätverket mellan underleverantör, uppdragsgivare 

och slutkund som en process som ständigt måste förändras samtidigt som det finns stabila 

relationer, förtroende och samarbete mellan alla i nätverket. Vi ska använda oss av teorin för 

att undersöka hur byråerna arbetar med nätverkande och om de ser uppdragsgivaren som ett 

objekt och medproducent snarare än som ett subjekt. Om uppdragsgivaren är med i arbetet 

kan företaget få mycket viktig kunskap som de annars inte hade fått.  
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3.8 Kapferers Brand Identity Prism  

Kapferers teori ”The Brand Identity Prism” innebär att ett företag ska skapa en identitet i sitt 

varumärke för att ladda det med ett värde, så kallat Brand Equity. Detta beskrivs i boken The 

new strategic brand management: creating and sustaining brand equity long term (2004). En 

prisma symboliserar de sex olika fragment som författaren menar ska tas hänsyn till när man 

skapar en identitet i sitt varumärke och dessa delas även upp i externt och internt. I den 

externa delen ingår följande tre begrepp; Fysiskt arbete, Relationsarbete och Reflektion. 

Dessa begrepp är de konkreta och greppbara delarna av företagets identitet. I den interna 

delen ingår tre andra begrepp; Personlighetsarbete, Kulturellt arbete och Image. De 

sistnämnda är de abstrakta delarna av företagsidentiteten och är svårare att urskilja än de 

konkreta (Kapferer, 2004). 

 

Externt arbete 

Fysiskt arbete menar Kapferer (2004) är både varumärkets bakben och dess greppbara 

adderade värde. Han beskriver även fenomenet genom metaforen; ”Om varumärket är en 

blomma, är fysiken dess stam”. Varumärkets kvaliteter och karaktärsdrag härleds till fysiken 

och kan även syfta på själva produkten i sig. 

Relationsarbetet är en av de mest centrala delarna i ”Brand Identity Prism” när det gäller 

serviceföretag. Enligt Kapferer (2004) ska ett varumärke ses som en relation och han menar 

att serviceföretag utan relationer snabbt kommer att försvinna i mängden och glömmas bort. 

Service och relationer går hand i hand. 

Reflektion är viktigt för att kunna bygga upp ett starkt varumärke eftersom företag enligt 

Kapferer (2004) måste känna till hur kunderna uppfattar det. Ett varumärke kan sägas vara 

uppbyggt på de reflektioner kunderna har om det. Det absolut viktigaste för företag som 

arbetar med reflektionsarbete är att alltid ha en klar bild av sina kunder. Författarens 

definition av reflektionsarbete beskriver vikten av att lära känna sin kund på djupet och pekar 

på hur dessa vill bli sedda genom att använda varumärket (Kapferer, 2004). 

 

Internt arbete 

Personlighetsarbete innebär att ett varumärke har en personlighet. Vid kommunikation och 

förmedling av varumärket utåt bygger man gradvis upp en karaktär för detta. De senaste 

trettio åren har varumärkets personlighet varit den allra viktigaste och största delen av 

marknadsföringen. Enligt Kapferer (2004) är det absolut enklaste sättet att utveckla en stark 
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personlighet, att ge varumärket en symbol av något slag. En symbol kan exempelvis vara att 

använda en kändis som talesperson. Denna skapar då uppmärksamhet och ger personlighet till 

varumärket. 

Kulturellt arbete innebär enligt Kapferer (2004) att ha en egen kultur, vilken ska vara totalt 

genomgående och kunna identifieras i allt arbete och i alla delar av företaget. Genom att 

arbeta med en stark kultur blir konsumenten hjälpt att lättare skilja varumärket från andra 

aktörer på marknaden. Detta är alltså ett sätt att differentiera sig gentemot konkurrenter. 

Många varumärkeskulturer avspeglar den geografiska kultur som varumärket verkar i 

(Kapferer, 2004). 

Något annat som Kapferer (2004) poängterar är att det finns en viss skillnad på företagets 

varumärkeskultur och dess övergripande kultur. Företaget måste vara noga med att 

varumärkeskulturen inte hämmas av den övergripande kulturen hos företaget. 

Självbild är ett begrepp som används för att beskriva kundens uppfattning av varumärket. 

Enligt Kapferer(2004) använder människan varumärken för att berätta något om sig själv. En 

person låter sig förknippas med ett varumärkes värden och blottar på så vis en del av sig själv 

för omvärlden (Kapferer, 2004). 

 

Relevans: Genom att samarbeta mellan underleverantör och uppdragsgivare vid utformning 

av förpackning får man fram de värden som uppdragsgivaren står för samt vem 

uppdragsgivaren är genom förpackningen. Företagets kultur och identitet ska speglas överallt 

och då även i förpackningen genom utformning, färgval och stil. Om förpackningen speglar 

företagets identitet kan den få kunden att vilja identifiera sig med varumärket. 

3.9 Mål- & Processtyrning  

Målstyrning och processtyrning är två synsätt på hur arbetet ska fortskrida för att företaget ska 

nå fram till sina mål. G. Pihlgren & A. Svensson beskriver i Målstyrning 90-talets 

ledningsform för offentlig sektor (1994) målstyrning som att styra sin verksamhet med 

uppsatta mål istället för att arbeta i processer inom organisationen. Detta bygger på att ha 

välformulerade mål med bra innehåll och som är meningsfulla för både organisationen och 

medarbetarna. Författarna menar att målstyrning är en organisatorisk styrform som ger 

medarbetare stor handlingsfrihet inom verksamheten och där fokus läggs på att uppnå målen 

istället för hur man når dessa. Författarna beskriver även arbetssättet genom att ha tydligt 

ställda krav, medge en riktning och därmed en effektiv resursanvändning. Det ger även enligt 
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författarna möjlighet för alla anställda att påverka sitt eget arbete och ger plats för kreativitet 

och initiativförmåga vilket i sin tur ger en bättre arbetsmiljö (Pihlgren, Svensson, 1994). 

 

Enligt Bruzelius & Skärvad (2004) har företaget vid processtyrning inte en tydlig definition 

av målen. De arbetar istället i en process som leder fram till målen. Bruzelius & Skärvad 

(2004) menar att ledningen styr i en organisation genom att påverka hur medarbetarna handlar 

och hur de beter sig. Genom att utföra mätningar menar de att olika saker blir gjorda 

(Bruzelius, Skärvad, 2004). 

 

Relevans: Teorin är intressant för oss eftersom vi har gjort ett antagande om att 

marknadsföringsbyråer arbetar mer målstyrt medan designbyråer arbetar processtyrt. Vi kan 

efter våra intervjuer undersöka om detta stämmer utifrån teorierna. 

3.10 Värdekedja & Värdestjärna 

Normann och Ramirez beskriver i sin bok Den nya affärslogiken (1995) hur värde skapas. 

Författarna menar att allt som kan vara av värde för kunden skapas genom att olika aktörers 

aktiviteter tillsammans blir tillgängliga för en leverantör vilket i sin tur ger värde för kunden. 

Detta gäller både produkter och tjänster. Output för den ene skapar samtidigt input för den 

andre (Normann & Ramirez, 1995).  

För att åstadkomma värde menar de att det sker en samverkan mellan leverantör och kund. 

Till skillnad från värdekedjan där de deltagande endast har kontakt med den som ligger före 

eller efter i kedjan, så deltar kunden aktivt i konsumtionen i värdestjärnan. Alla olika parter i 

värdestjärnan genomför någon uppgift som leder till ökat värde för samtliga parter i den. 

Istället för att värdet bildas i ett led som i värdekedjan, så skapas det i värdestjärnan genom att 

alla aktörers aktiviteter förenas. 

Värdestjärnan bygger på att skapa mervärde för alla inblandade aktörer samt att skapa 

konstellationer mellan olika aktörer. Inom denna finns tre huvudbeståndsdelar; 

samproduktion, kunderbjudande och omkonfigurering (Normann & Ramirez, 1995). 

 

Företag arbetar enligt författarna sällan ensamma utan är ofta beroende av andra utomstående 

företags erfarenheter och tjänster. För att ett samarbete och en ömsesidig relation ska kunna 

uppstå krävs interaktion och en tvåvägskommunikation mellan de olika aktörerna. Genom 

denna kommunikation fördelas de värdeskapande uppgifterna mellan aktörerna och på så sätt 
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formas affärsnätverkets struktur. För att företaget på bästa sätt ska kunna erbjuda kunden det 

högsta värdet krävs det att företaget ständigt kan förändra sin verksamhet så att 

kunderbjudandet motsvarar de förväntningar som kunden har. Därför är det viktigt att kunden 

alltid finns representerad i värdeskapande processer. Värdet för kunden är de olika aktörernas 

samlade aktiviteter. Företag som tar in kunden i processen först när allt är klart arbetar enligt 

värdekedjan och företag som involverar kunden under hela processen arbetar i enlighet med 

värdestjärnan (Normann & Ramirez, 1995). 

 

Relevans: Den här teorin är relevant för oss eftersom vi ska kolla på hur de olika typerna av 

byråer arbetar och i vilken grad kunden är med och interagerar i processen. Teorin bygger på 

att olika aktörer arbetar tillsammans och på så sätt skapas mervärde. Uppdragsgivare och byrå 

ska samarbeta för att detta ska uppfyllas och tvåvägskommunikation är viktigt. För att 

byråerna ska kunna erbjuda uppdragsgivaren det högsta värdet är det viktigt att de är i ständig 

utveckling och kan anpassa sin verksamhet och sitt arbetssätt efter kundens behov. Output 

från uppdragsgivaren skapar input för byrån genom att dessa har en bra kommunikation och 

samarbete. 
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3.11 Teoretisk syntes 

Med vår teoretiska syntes vill vi visa på hur vi kopplar samman våra teorier för att komma 

fram till vilka skillnader som kan ses i arbetsprocessen vid förpackningsutformning hos 

reklam- och designbyråer.  

Interaktion och samarbete mellan uppdragsgivare och byrå skapar mervärde. Genom att ha en 

välfungerande kommunikation och en kund som är höginvolverad skapas långsiktiga 

relationer som i sin tur ger långsiktig överlevnad. Ett varumärke som speglas väl i 

förpackningen ökar igenkänningen av produkten och därigenom även lojaliteten till 

varumärket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 teoretisk syntes 
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3.12 Teoretisk referensram  

I denna uppsats utgår vi från vårt syfte när vi ska analysera och utvärdera sambanden mellan 

vad byråer levererar och vad företag anser att de får, samt om det är skillnad på arbetssätt hos 

designbyråer och reklambyråer. Syftet är även att ta reda på vad företag bör tänka på då de 

anlitar en byrå för att ta fram en förpackning samt vilka faktorer som är viktiga vid 

förpackningsdesignens utformande. Vi har valt ut olika faktorer som utgår från teorierna samt 

från vår teoretiska syntes. Utifrån dessa faktorer kan vi se vilka variabler som finns i vår 

undersökning och är relevanta för vår uppsats. Genom att ta ut variablerna ur faktorerna gör vi 

dem mätbara. Variablerna ligger i sin tur till grund för utformandet av frågorna i de personliga 

intervjuerna. 

 

 

 

  

 

Teori 

 

Faktor 

 

Variabel 

Mervärdesteorin Mervärde Ekonomiskt-

/känslomässigtvärde 

Involveringsteorin Hög-/låginvolvering Samarbete/Ej samarbete 

Nätverksteorin Interaktion Mål-/processtyrt 

Brand Equity Differentiering Ja/Nej 

Brand Identity Prism Identifiering Stark/Svag 

Värdekedja/Värdestjärna Samarbete Dubbel-/enkelriktad 

kommunikation 

 

Fig. 4 teoretisk referensram 
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4. Empiri 

I nedanstående kapitel kommer vi att börja med en kort presentation av de företag vi 

intervjuat. Vi kommer vidare att redogöra för den insamlade empirin i form av en 

sammanställning av intervjuerna. Där har vi valt att utgå från teorierna som presenterades 

ovan. Sammanställningen av intervjuerna fungerar sedan som underlag för vår analys. 

4.1 Undersökningsobjekt 

Vi har i denna uppsats valt att intervjua fyra olika byråer vilka presenteras nedan. 

Presentation av Planeta Design 

Planeta Design är en designbyrå där åtta personer arbetar och som är baserad i Sverige men 

har ett internationellt perspektiv med kunder även utomlands. Byrån är liten och de menar att 

fördelen med detta är att de ger full uppmärksamhet till det varumärke de arbetar med. De 

anser sig ha kontakter, erfarenhet och kunskap för att konkurrera med betydligt större byråer.  

Specialiteten hos Planeta Design är att skapa avancerade förpackningar och att utveckla 

strategier för varumärkesidentitet. De arbetar med allt från branding och originalkoncept till 

att göra produktdesign, webbdesign, produktutveckling, marknadsföring, förpackningar och 

butikskommunikation (Planeta Design). 

Presentation av Designkontoret Silver 

På designkontoret Silver som är placerat i centrala Stockholm arbetar cirka 15 personer. De 

arbetar strategiskt och kreativt med affärsmässighet och god design. När dessa två värden 

möts menar de att det uppstår värden som lyfter varumärket. På Silver kallas detta för 

”värdeskapande design” (Silver). 

Presentation av Summer 

Summer är en reklambyrå som sitter på Hornsgatan på Södermalm och har funnits sedan 

2002. Byrån har fyra anställda och alla arbetar mer eller mindre med den kreativa processen 

med förpackningsutformning. De arbetar med allt ifrån nystartade lokala varumärken till 

etablerade rikstäckande organisationer och skapar allt från grafiska profiler och webbdesign 

till trycksaker och förpackningar (Summer). 
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Presentation av Volt   

På reklambyrån Volt finns det cirka 25 anställda, varav tolv stycken är kreatörer. Byrån 

startade 1997 och finns på Östermalm. De samarbetar med många välkända företag som 

Norwegian, Expert och Scania. De säger själva att de tror att affärsutveckling och 

varumärkesutveckling går hand i hand. De tror även att insiktsfulla koncept är en förutsättning 

för att bygga starka varumärken och att kreativitet är allas ansvar (Volt). 

4.2 Samarbete mellan Planeta Design och BRIO 

På Planeta design är de fem stycken heltidsanställda, men de brukar även ha frilansare och 

praktikanter. Alla på byrån är involverade i den kreativa biten, men det är tre stycken som är 

designers. Vi har intervjuat Janina Johansson som är projektledare på Planeta. 

På BRIO är de totalt 300 anställda och av dem är det specifikt en som arbetar med 

förpackningsdesign, men indirekt är det några fler involverade så som exempelvis 

produktchefer. Vi utförde en intervju med Francisca Kertzscher som är förpackningsansvarig 

på BRIO. 

 

Processen - Planeta 

På frågan om Planeta har vissa steg som de följer under processen berättar de att de har en 

jättetydlig upparbetad förprocess som de arbetar efter. Den innebär att de sätter sig med 

kunden i en work shop eller bara ett möte och diskuterar igenom uppdraget; vad kunden vill, 

mål, syfte och sådana saker. Alltihopa dokumenteras sedan i en brief som besvarar några 

frågor och den ska rymmas ungefär på en A4 sida. För det mesta får Planeta en färdig brief av 

kunden, men den är ofta lång och då är det lätt för missförstånd. Därför gör de den egna 

briefen så att kunden ska känna att de kan skriva under på den och veta vad det är de ska göra 

och vad de vill ha ut.      

   

Research - Planeta 

På frågan om hur mycket tid de lägger ner på research svarar Planeta att det blir ganska 

mycket, men att det också är beroende på projekt och kund. Är projekten jättesmå behöver de 

kanske inte göra så djupgående undersökningar, men om det är ett internationellt stort 

varumärke så krävs det ganska många dagars förberedelse. Får de in en liknande kund som de 

arbetat med tidigare så har de redan mycket förhandsinformation och kunskap inom området. 

Sen fick de till exempel ett uppdrag av en golfanläggning och det var ingen som kunde något 
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om golf och då krävdes det mycket mer. Men ett bra förarbete är A och O för att annars kan 

det uppstå problem senare i processen.  

 

Processen - BRIO 

På samma fråga om processen svarar BRIO att de gör en storecheck och att de skriver en brief 

där de tittar på vad konceptet och förpackningen ska förmedla och vilket arbete den ska göra. 

Samtidigt tittar de på prisbilden som måste hålla sig inom rimliga gränser. Sedan gör de en 

produktkalkyl, men ibland köper de leverantörens förpackning helt och hållet.  

BRIO förklarar början av arbetsprocessen med Planeta som att de fick samma underlag som 

BRIO hade gett till andra. Först provade de en annan designer, men sen gick de vidare och 

Planeta fick uppdraget. BRIO ger i stort sett alltid en brief till uppdragstagaren. Storleken på 

briefen beror på hur stort projektet är. Är det bara en produkt så är den inte jättestor, men är 

det ett koncept behövs lite mer förklaring.  

I nästa steg säger BRIO att de får en presentation av byrån och att de kom med 

komplimenterande frågor. Det slutade med att de kom fram till olika förslag tillsammans med 

Planeta som de tittade på och diskuterade. Sen kontrollerade BRIO om det var något mer de 

ville ha justerat innan Planeta kunde gå vidare och presentera slutversionen. 

BRIO fick ungefär fem olika varianter på förslag i början av Planeta och sen gick de vidare 

med ett av dem. 

 

Information - Planeta 

När det gäller att ta reda på information förklarar Planeta att de, förutom briefen, tar reda på 

väldigt mycket information själva och att de framförallt ställer de svåra frågorna till kunden. 

Kunden har en idé om vad de vill göra, men har inte riktigt tänkt på allt och hur de kan göra 

istället samt vilka utmaningar det innebär. Därför har de en ganska djup diskussion 

tillsammans med kunden så att de tillslut hamnar rätt. Ibland får de en väldigt tydlig brief, 

oftast av kunder som är vana att köpa de här tjänsterna och vet vad de behöver och vad som 

efterfrågas. Är det ovana köpare krävs ett mer strategiskt förarbete, för då vet de kanske inte 

ens själva vad de riktigt vill. 

 

Information - BRIO 

När vi frågar BRIO om de vet hur Planeta tog fram information om dem, på något annat sätt 

än genom briefen, svarar de att de inte vet. 



27 

 

Kommunikation - Planeta 

Planeta säger att kommunikationen med kunden under processens gång sker med att de har 

avstämningsmöten väldigt ofta. Kunderna är jättenära i samarbetet eftersom ingenting ska 

falla bort och för att de ska känna sig delaktiga. De anser sig absolut inte vara en byrå som gör 

en formbrief, försvinner i två månader och sen presenterar ett färdigt koncept. 

 

Kommunikation - BRIO 

På frågan om hur kommunikationen med Planeta skett svarar BRIO att de haft möten där de 

tittat på olika förslag. Efter det hade de telefonsamtal och sedan träffades de igen och sen var 

de mer eller mindre framme till att kunna presentera vidare inom företaget. För att slutföra 

hela projektet hade de ganska mycket korrespondens både via telefon och också via mejl, 

eftersom de gjorde en stilguide. 

 

Involvering - Planeta 

När vi frågade om kunden var med i alla steg svarade Planeta att de verkligen var med i alla 

steg från början till slut. Planeta tycker om att jobba på det sättet och menar att kunderna 

känner sig väldigt trygga med det. De köper en tjänst som de inte hanterar själva och då vill 

de bli lugna på något vis. När de är med på allting vet de vad som händer och då tar de nästa 

steg. Planeta menar att det är väldigt viktigt att presentera det de gör just nu för att kunna visa 

kunden hur de ska gå vidare mot nästa steg. 

 

Involvering - BRIO 

När vi frågar BRIO om de kände sig som en medproducent eller enbart en uppdragsgivare 

under processen med Planeta svarar de att de inte blev delaktiga förens de olika förslagen 

presenterades. Åtminstone så som BRIO kommer ihåg det, och då valde de ut ett förslag 

direkt. 

 

Presentation - BRIO 

På frågan om hur Planeta presenterade sina idéer, svarar BRIO att om de minns rätt skedde 

det på olika utskrifter vid ett möte där också BRIO deltog. Då pratade de litegrann om känslor 

och stämningar för att hitta någon referens hela tiden. Till exempel den här förpackningen 

talar detta, den här stämningen och känslan och för att hitta vad som ville uppnås med 

förpackningen. Sen presenterades förslaget internt på BRIO. Det var hela tiden personliga 
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möten.  

Vi undrade om Planeta har många möten face-to-face och då svarade de att de har det hela 

tiden. Även med sina utländska kunder försöker de träffas så ofta som möjligt. De har mycket 

telefon- och mailkontakt, men alla stora presentationer och möten har de alltid på plats. 

När vi frågade Planeta om det alltid var självklart vad kunden har för problem svarar Planeta 

att det väldigt ofta är de som kommer fram till vad problemet är. Därför är det viktigt att sätta 

sig ner och ha work shopen eller mötet och pin pointar exakt vad som ska göras. Ibland kan en 

kund komma med en grej, men det är inte där problemet ligger egentligen, utan det är en helt 

annan del som Planeta kan identifiera med sin kunskap. De menar att det gäller att vara 

prestigelös och ställa alla dumma frågor till varandra så att all information kommer fram på en 

gång. Speciellt viktigt är det för att sen kunna göra kunden nöjd i slutändan. 

 

Problem - Planeta 

På frågan om det är något vanligt problem som brukar uppstå i processen svarar Planeta att 

det beror lite på hur mycket kunden har tänkt innan de kommer till byrån. 

 

Problem - BRIO 

På samma fråga svarar BRIO att det inte uppstod några problem när de arbetade med Planeta 

och att Planeta var väldigt professionella. 

 

Prototyper - Planeta 

Vi undrade om Planeta tog fram prototyper och då svarade de att de inte gör det personligen, 

men att de kan göra dummies bara för att se proportioner. Sen vid produktion får de alltid 

prov som de vill godkänna innan allt sätts igång på riktigt. Oavsett om det handlar om en 

förpackning eller ett visitkort vill de försöka se allting innan upptryckning startar. Ibland finns 

inte tiden, men vid lite dyrare investeringar vill de alltid se produkten innan. 

 

Tid – Planeta 

På frågan om hur lång tid Planeta skulle uppskatta att processen tar svarade de att det är 

väldigt olika. Det kan vara allt från ett halvår, och då är det verkligen supersnabbt jobbat, upp 

till två år. Men det beror på hur mycket motstånd de möter under tidens gång och just hur 

projektet är. Produktionen tar väldigt lång tid och alla korrigeringar innan så att allt blir precis 
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som det ska vara. Det gäller att vara tidseffektiv utan att tumma på kvaliteten och där är det en 

balansgång hela tiden. 

 

Tid - BRIO 

På frågan om hur lång tid processen tog från start till färdig produkt, svarade BRIO att de tror 

att de startade under sommaren och att i augusti var de klara och hade köpt ut första prov till 

sin mässa och sen i mitten av oktober, november satte de igång att producera riktiga artwork. 

Då hade Planeta fått prov på deras produkter så att de själva kunde testa och se. BRIO säger 

även att tiden från det att de kommit fram till hur förpackningen ska se ut, till att den kan 

börja produceras är lite olika lång. Det kan ta två månader, men det kan gå snabbare också. På 

frågan om BRIO brukar presentera även för slutkund och kontrollera hur förpackningen tas 

emot, innan de börjar producera svarar de att de gör det indirekt genom sina mässor. 

 

Kontroll av förpackning - BRIO 

Vi frågade BRIO om de kontrollerar förpackningen innan produktion så att den uppfyller till 

exempel tekniska och säkerhetskrav och då svarade de att de har kvalitetsavdelningar som går 

igenom alla lagkrav och att de följer dem. 

 

Rangordning 

Vi bad Planeta och BRIO att rangordna i vilka olika faktorer de tyckte var viktigast vid 

förpackningsutformning, där ett var viktigast, och fick då följande svar: 

 

Planeta:  

1. Varumärket  

2. Differentiering 

3. Känslor  

4. Funktion  

5. Pris 

6. Miljöanpassad 
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BRIO:  

1. Varumärket  

2. Pris 

3. Differentiering 

4. Miljöanpassad 

5. Funktion 

6. Känslor 

 

Svårast - Planeta 

Vi frågade Planeta om det är någon av dessa faktorer som är svårast att få till och de svarade 

då att tack vare sin process så informerar de kunderna hela tiden om att det kan uppstå ett 

problem eller hur mycket något kan kosta. Då vet kunden det redan på konceptstadiet. De 

menar att det hela tiden handlar om att ha en kommunikation med kunden så att de vet hur 

läget ser ut.  

När vi frågade Planeta om det är svårt att få till differentieringen svarade de att det är det man 

gör i början när man tittar på positionering och konkurrenter. Då hittar de den där lilla extra 

essensen i varumärket som gör just dem speciella. Ibland är det i produkten och andra gånger 

är det någonting helt annat som till exempel storytelling och då försöker de plocka fram det 

och marknadsföra det i förpackningen också. Samtidigt menar de att andra delar inte får 

glömmas bort, men att de försöker hitta de delar som är lite speciella. 

 

Svårast – BRIO 

På samma fråga svarar BRIO nej, men att de diskuterade priset lite så att förpackningen inte 

skulle bli för dyr. 

 

Samarbetets betydelse för slutresultatet - Planeta 

På frågan om resultatet blir bättre om kunden är mer involverad i processen svarade Planeta 

att så är det absolut. Nu jobbar de alltid väldigt nära med sina kunder, men det har hänt att de 

arbetat med några kundprojekt där det ska gå snabbt och där det är en tredje part med och där 

de inte haft direktkontakt med kunden jämt. Men de säger att det alltid är bättre att ha kunden 

involverad i processen. Då blir slutresultatet mycket bättre. För om kunden inte är med på det 

de gör hela tiden så kommer de inte bli nöjda och då blir inte Planeta nöjda heller. Därför är 

det jätteviktigt att kunden är med hela tiden. 
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Samarbetets betydelse för slutresultatet - BRIO 

På samma fråga svarar BRIO att naturligtvis så behöver de vara aktiva, så att de verkligen får 

det de tänkt sig. BRIO ser det som väldigt svårt att ställa sig utanför processen och vänta tills 

allt är klart. De kan inte se att det skulle fungera. 

 

Uppföljning – Planeta 

När vi frågar Planeta om de gör någon uppföljning när de är klara med ett projekt, så svarar de 

att om de jobbar återkommande med en kund så får de alltid feedback, men det är tyvärr där 

de vet att de alltid missar. Det satsas inte tillräckligt mycket tid och pengar på det helt enkelt. 

Men vi försöker ha lite avstämningar ändå. Från vissa får de försäljningssiffror, men inte från 

alla. Vissa värden anser Planeta dessutom vara svåra att mäta. Men det kan alltid bli bättre. 

 

Uppföljning - BRIO 

När BRIO får frågan om uppföljningar svarar de att de inte gör någon specifik uppföljning av 

vad de får av förpackningen, men när de är på mässor får de automatiskt den feedbacken av 

sina kunder. Försäljningssiffror jämför de om det sker någon redesign av förpackningen till en 

viss produkt. Men de siffrorna behåller BRIO för sig själv eftersom de anser att det är deras 

angelägenhet. Däremot ger de feedback till byrån på vad de tycker. 

 

Övrigt - Planeta 

Planeta tror att arbetssättet skiljer sig mellan designbyråer och reklambyråer. De menar att 

reklambyråer kanske är mer intresserade av lite kortare kampanjer och att det är deras styrka, 

medans designbyråer gör ett material som ska hålla längre. De säger att om man gör om en 

förpackning då är det inte så att man gör en ny förpackning varje år, för det är en ganska stor 

investering. De anser att deras förpackningar, grafiska identitet och varumärkesplattform har 

ett helt annat mål. Skillnaden mellan reklam- och designbyråer ligger, enligt Planeta, i vad de 

producerar och vad de gör. 

4.3 Samarbete mellan Silver och Kraft foods 

Silver är en designbyrå med 18 anställda. Tolv av dem arbetar med den kreativa processen 

men även de övriga sex är med på vissa sätt. Vi intervjuade Maja Wetterberg som är 

projektledare på Silver. 



32 

 

Antalet anställda i Kraft foods Sverige bolag är ungefär 100 stycken. Cirka 20 stycken av 

dessa arbetar med marknadsföring. Vi intervjuade Ida Trabolt som är varumärkesansvarig på 

företaget. 

 

Processen - Silver 

På frågan om hur processen ser ut när de tar fram en förpackning svarar Silver att de alltid 

börjar med en brief. Då är det kunden som kommer och berättar att de har en produkt de 

skulle vilja ta fram. Silver läser igenom briefen från kunden i lugn och ro och gör sedan en 

motbriefspresentation.  

I den ser de på uppdraget utifrån en omvärldsanalys där de tittar på vilka konkurrenter som 

finns, vilka positioner som finns lediga på marknaden och vilka positioner som är tagna på 

marknaden.  

Efter det sammanfattar byrån uppdraget tillsammans med kunden och omdefinierar det lite. 

När de är överrens om vad målet för projektet är och vad syftet med produkterna är, handlar 

det om att välja vilken positionering och målgrupp de ska ha.  

Då har de en idépresentation vilket är en presentation av mellan fem till sju olika designspår 

som de kan fortsätta att arbeta med. Under mötet bestämmer sig kunden för ungefär tre olika 

spår som de vill gå vidare med.  

Nästa presentation är en designpresentation och då är idépresentationerna konkretiserade på 

förpackningen med skarpa idéer om hur designen skulle kunna se ut med text, typografi, 

hierarkier, vilka bildmanerer de vill jobba i, vilka färger de ska använda och så vidare.  

Steget efter är en designutveckling där kunden väljer ett spår som de går vidare med och en av 

idéerna. Men ibland kan de plocka lite från de andra idéerna. Ju närmre den verkliga 

produkten de kommer desto skarpare skisser gör de. I det läget kan de också göra 

konsumenttester och i så fall är det oftast kunden som gör det och då får de lite olika underlag 

för det i den fasen. I vissa fall kan Silver göra det, men oftast kan kunderna det bättre och de 

har den kontakten med slutkunden. Silver är ofta med och lyssnar och tar del av den 

information som sägs på de mötena.  

Efter det bestäms hur förpackningen ska se ut och steget efter designimplementeringen heter 

artwork eller originalproduktion och då är det Silver som producerar allt underlag till 

tryckerierna.  
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Presentation - Silver 

När vi frågar hur Silver presenterar skisserna svarar de att oftast presenteras de vid ett 

personligt möte med kunden via datorn och även på panou, som det heter när de skriver ut 

bilder och sätter upp på en större bit kartong. Alla presentationer av idéer sker vid möten med 

kunden förutom artwork och originalproduktion. Vid möten med kunden kan eventuella 

frågetecken rätas ut på ett lättare sätt än i till exempel mejl och då kan de svara på frågor på 

andra sätt än vad kunderna kan göra gentemot sina chefer, för det är inte alltid högsta chefen 

är med hos Silver. Därför är det viktigt att det är rätt person som presenterar det. 

 

Processen – Kraft foods 

På frågan om hur Kraft foods börjar sitt samarbete med Silver svarar de att de först gör en 

skriftlig brief som är väldigt uttömmande med allt ifrån produktens historia som en typ av 

research, till hur stor produkten är försäljningsmässigt och hur den står sig i förhållande till 

konkurrenter.  

Sen gör de ett schema för alla olika steg och när de ska göra vad. Efter det har de ett fysiskt 

möte med Silver och då går de igenom briefen och tittar på förpackningen och även vad som 

står i briefen.  

Efter det börjar Silver jobba och sen är det ständiga möten, både fysiska och via telefon och 

ibland via mejl där de gör lite olika avstämningar. Det första mötet efter att de lämnat in sin 

brief brukar vara att Silver gör en rebrief och då bestämmer de vilket manér de vill gå vidare 

med. Silver lägger då fram fler olika typer av spår och då väljer de ett som känns rätt och som 

de kan fortsätta jobba med. Därefter skickar de förslag fram och tillbaka hela tiden fram till att 

de ska leverera.  

 

Research - Silver 

På frågan om hur stor del av processen som ägnas åt research när de har en ny kund, svarar 

Silver att det beror lite på omfattningen av uppdraget, men runt tio procent. Ofta är själva idé 

och designpresentationerna det som tar tid och kraft. Såklart är det viktigt att ha ett väldigt bra 

researcharbete menar Silver, men det beror på vilken tidsplan de har. Är det ett större uppdrag 

så lägger de ner mer tid på researchen, har de inte gjort det är det lätt att hamna fel och då 

kanske de gör fel i ett läge där de inte har råd att göra om. 

Cheferna kanske byts ut och har åsikter, men förpackningsansvarig som jobbat länge med 

samma varumärke är den som vet och ser vad som behövs göras. Om chefen lägger sig i kan 
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de få ta om det från början och då gäller det att visa att de har lite på fötterna och har gjort 

researchen ordentligt. 

 

Research – Kraft foods 

På frågan om hur lång tid som läggs ner på research svarar Kraft foods att det är ungefär sex 

veckor. Då gör de research, analyserar och gör justeringar. Från det att Kraft foods lämnar en 

brief till Silver tar det två till tre veckor fram till att de får en skiss. 

 

Information – Kraft foods 

När vi frågar om Kraft foods vet hur byrån tog reda på information om dem svarar de att det 

var mycket information från briefen och sen brukar Silver vara duktiga på att göra lite egen 

research och gå ut i butik för att se hur det ser ut i verkligheten. Då ser de hur allt ser ut 

gentemot konkurrenter och de får en bra uppfattning.  

 

Prototyp – Kraft foods 

På frågan om de brukar göra en prototyp svarar Kraft foods att det brukar de göra när de 

närmar sig slutet, men ibland händer det i ett tidigare skede för att de ska få en känsla av hur 

det ser ut och hur hela designen hänger ihop i projektet. Då kan de se hela förpackningen och 

hur den ser ut på insidan, om det finns ett lock och så vidare. 

 

Tester – Silver 

På frågan om hur ofta de gör konsumenttester svarar Silver att det beror lite på vilket projekt 

det är, men kanske i 50 procent av fallen, om det inte är något väldigt stort som ska lanseras 

nytt. 

 

Tester – Kraft foods 

När vi frågar om de gör tester av förpackningen innan den börjar produceras svarar Kraft 

foods att de ibland gör konsumenttest för att se hur designen mottas av kunden. Efter det gör 

de lite justeringar beroende på vad de kommer fram till. 

 

Processens tid – Silver 

På frågan om det tar lång tid från att de kommit fram till hur förpackningen ska se ut till att 

den kan börja produceras svarar Silver att om de räknar in distribution kan det ta mellan tre 
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och sex månader. Ibland menar de att det går väldigt fort och att kunden kanske redan har en 

standardförpackning som vill ha en ny etikett till, men att det tar längre tid om det är en helt 

ny produkt och en ny förpackning. Enbart processen, utan distribution inräknad kan ta två till 

tre månader för ett normalstort uppdrag med en serie på mellan fem och tio produkter. 

 

Processens tid – Kraft foods 

Vi frågade om processen tog lång tid innan förpackningen kunde produceras. Kraft foods 

svarar att det tar sin lilla tid, designprocessen kan ta åtta till tio veckor. När Silver är klara så 

lämnar de allt till en byrå som justerar alla färger och sen ska tryckeriet göra sina justeringar. 

Det rör sig om tre eller fyra månader från det att de briefar. 

Vi undrar om Silver alltid får en brief av kunden och de svarar att om de inte får det så kräver 

de det. De måste ha en brief för att kunna sätta vad målet ska vara. Det är viktigt för ibland 

blir resultatet något som kunden inte är nöjd med och då kan de gå tillbaka till briefen och 

motbriefen och säga hur kunden sa att de ville ha det. Saker och ting kan hända under resans 

gång så därför är en brief jätteviktig. Ibland händer det att Silver skickar tillbaka briefen för 

att den inte är nog tydlig och att de inte förstår vad kunden vill. 

 

Involvering - Silver 

När vi frågar om kunden är med under hela processen svarar Silver att de är det, mer eller 

mindre. Det är lite olika personer inblandade under olika faser både hos Silver och hos 

kunden. 

 

Involvering – Kraft foods 

Vi frågar om Kraft foods känner sig som en medproducent eller som en uppdragsgivare i 

samarbetet med Silver. Kraft foods svarar då att de känner sig absolut som en medproducent 

och det är verkligen ett teamarbete. På Kraft foods tycker de väldigt mycket och har åsikter 

om vad de vill göra med sitt varumärke och det är ständiga avstämningar med Silver om de 

har hamnat rätt eller om de ska göra justeringar. Kraft släpper aldrig taget helt utan de vill 

gärna vara med och tycka och tänka.  

 

Problem – Silver 

När vi frågar om det är något vanligt problem som brukar uppstå under processen svarar 

Silver att det är i så fall att det kan vara otydlighet i briefen, men att det går att åtgärda om de 
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kan uppmärksamma det när de får den. Ett annat problem kan vara att få rätt information i rätt 

tid och annars kanske de måste gå tillbaka och göra om. 

På frågan om hur det är med problem i kommunikationen svarar Silver att det kan uppstå 

problem där. Ibland kan det vara svårt att förklara saker på mejl och då är det viktigt att de har 

möten om saker och ting när kunden inte är nöjd.  

Ett problem kan vara att personen som är ansvarig för projektet inte har beslutsrätt. Om allting 

ska dras för företagets berörda kan det bli fel i kommunikationen internt. Då kan Silver få 

frågor om design eller förpackningsutformning som de egentligen inte skulle behövt, för om 

alla berörda varit på plats och förstått hade de kanske löst det då. 

 

Problem – Kraft foods 

På frågan om vilka problem som kan uppstå i processen menar Kraft foods att de ibland 

kanske inte vet riktigt vad de vill och vart de ska. Då kanske de inte hamnar rätt. Ibland kan 

de hamna rätt direkt, men andra gånger tar det längre tid. Det är många i företaget som ska 

tycka och ha åsikter och om de inte hamnar rätt kan processen bli utdragen. Det är väldigt 

många i företaget som ska godkänna innan de går vidare och eftersom alla har åsikter så kan 

det hända väldigt mycket.  

 

Rangordning - Silver 

1. Differentiering 

2. Känslor 

3. Varumärket 

4. Funktion 

5. Miljöanpassad 

6. Pris 

 

Rangordning - Kraft foods 

1. Varumärket 

 2. Känslor 

 3. Miljö 

 4. Differentiering 

 5. Funktion 

 6. Pris 
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Svårast - Silver 

När vi frågar vilken av dessa faktorer som är svårast att få till vid ett samarbete med en kund 

svarar Silver att det är svårt att säga, men att det är deras jobb att skapa en produkt som 

sticker ut och samtidigt väcker känslor hos kunden och bygger varumärket. Det är saker som 

Silver ska vara bra på att göra så därför kan de inte säga att det är svårt. Det som kan vara 

svårt är att påverka miljön eller priset.  

Silver menar att det alltid är en utmaning att differentiera sig och sen att det ska innehålla alla 

grundelement som varumärket bygger på, logotyp eller färger. Pris är däremot inget som 

Silver tittar på. 

 

Svårast – Kraft foods 

Det svåraste är att bibehålla ett varumärke och samtidigt väcka känslor, det kan vara väldigt 

svårt eftersom det är lätt att bli konservativ. 

 

Samband mellan involvering och slutresultat - Silver 

Vi frågar om de ser något samband mellan hur mycket kunden är med i processen och hur 

slutresultatet blir. Silver svarar då att kunden behöver vara involverad för att slutprodukten 

ska bli bra och för att båda parter ska känna sig stolta och nöjda med produkten.  

Silver menar samtidigt att det alltid är frågan om hur mycket kunden kan vara med i 

processen, för de kommer till dem som byrå med utbildade designers som har kompetensen 

att se saker och ting som inte kunden kan. Kunden måste lita på att Silver gör ett bra jobb och 

oftast blir kunden väldigt positivt överraskad. Sen är det viktigt att kunden får känna att de är 

med och tycker och tänker även om Silver försöker påverka dem. 

 

Samband mellan involvering och slutresultat – Kraft foods 

På frågan om hur viktigt det är att ha ett bra samarbete med byrån under processen svarar 

Kraft foods att det är otroligt viktigt att de har en dialog med byrån under hela processen och 

att de har kontinuerliga avstämningar hela tiden. Det är viktigt att alla berörda i företaget är 

med på vad som händer eftersom det är många som är med och ska bestämma. Därför menar 

Kraft foods att det är viktigt att de har den täta dialogen som Silver är väldigt duktiga på. 
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Uppföljningar - Silver 

På frågan om Silver gör några uppföljningar efter ett avslutat projekt säger de att de alltid 

försöker göra uppföljningar. Det är viktigt för att se om de lärt sig något och sen är det kul för 

att se om produkten har gått bra. De tittar på vad konsumenterna tyckte om den och om det är 

något som behöver förändras. Ofta gör de om produkter efter kanske två år och ändrar 

småsaker eller förtydligar. Därför är uppföljningar väldigt viktiga för att kunna utveckla 

kunden och kundens produkter. 

Vi frågar om de får information från företagen om hur det gått och då svarar de att de ofta gör 

undersökningar tillsammans med sin kund, där de till exempel intervjuar de som arbetar med 

att sälja produkten till slutkunden. Men de gör även konsumentundersökningar bland de som 

har använt produkterna. 

På frågan om de även tittar på försäljningssiffror svarar Silver att de gör det också. För att 

kunna identifiera om någonting funkar bra eller dåligt och vad de kan göra åt det, så vill de 

gärna ta del av försäljningssiffrorna. Det är även ett sätt för Silver att visa att de tar hand om 

varumärket de jobbar med och det är bra för att nå långsiktiga relationer. 

 

Uppföljningar – Kraft foods 

När vi frågar om Silver brukar göra uppföljningar av projekt svarar Kraft foods att de brukar 

ha årliga avstämningar med Silver om vad som har fungerat bra och vad som inte har fungerat 

bra i samarbetet och i processen. De tittar hela tiden på hur det går med försäljning, det görs 

kontinuerligt.  

 

Övrigt - Silver 

Maja Wetterberg på Silver säger att de flesta designbyråer som arbetar med 

förpackningsutformning arbetar väldigt lika och att man följer en viss process för att få fram 

ett resultat.  

Det som Silver jobbar mycket med enligt dem själv är att ha en stark företagskultur som 

kunden ska känna av för att få en uppfattning av vilka Silver är och vad de står för. De har 

vissa ledord som ska genomsyra alla projekt och som de försöker vara tydliga med när de 

träffar nya kunder som ska lära känna Silver. De tror också väldigt mycket på långsiktiga 

relationer. Att arbeta med längre samarbeten ger väldigt mycket och det är enligt Silver viktigt 

för att lära känna sina kunder. 
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Övrigt – Kraft foods 

På frågan om det är något allmänt som Kraft foods kan tillägga om processen svarar de att tät 

kontakt och ett bra samarbete gör att de hamnar rätt. Det är viktigt att se till varumärket när de 

väljer byrå. Om det är ett svenskt traditionellt varumärke då kanske de ska låta en svensk byrå 

som känner till produkten designa den. Internationella byråer kanske inte har samma känsla 

för produkten. Känner byrån till produkten är det lättare att hamna rätt.  

4.4 Samarbete mellan Summer och Johan & Nyström 

Summer är en reklambyrå som utför förpackningsutformningsjobb. Johan & Nyström är ett av 

företagen som köpt en förpackningsutformningstjänst av byrån Summer. Johan & Nyström 

har 30 anställda varav tre arbetar med den kreativa processen. På Johan & Nyström 

intervjuade vi Johan Ekfeldt som är förpackningsansvarig och på Summer intervjuade vi VD 

och projektledare Fredrik Vial samt Birger Hedenheim som är Copy Writer. 

 

Processen – Summer 

På frågan om hur Summer arbetar med processen svarar de att det börjar med en stor massa av 

tankar och idéer som styr hur de formulerar iordning något med bilder och annat. De utgår 

inte från någon stegprocess utan från ett sammelsurium av tankar, idéer och åsikter. De säger 

att ”eftersom det inte är någon hållfastighet vi räknar på så är känslor och åsikter viktigast och 

man utgår ifrån sina olika referensramar”.  

Summer beskriver att eftersom de är så små behöver nog inte processen vara lika uppstyltad 

som hos en stor byrå eftersom de sitter bredvid varandra. De kan ha ett uppstartsmöte och 

prata ihop sig och anser att för deras byrå är det viktigt att hitta det unika hos varje företag och 

att leva sig in i en roll när man jobbar med ett visst företag. Att förstå produkterna och 

applicera sina idéer på projektet menar de är viktigt och säger att det är roligt att arbeta med 

mindre kunder då man har större möjligheter. 

De säger däremot att de har en arbetsgång hur de jobbar internt. Det första steget i denna är att 

de får ett ganska klart uppdrag från kunden i en brief. Om de inte får en brief gör de en egen 

och beskriver uppdraget så som de uppfattar det och presenterar sedan detta som introduktion 

på uppstartsmötet så att alla kan godkänna att det här är uppdraget. ”Mötesrapporter och annat 

är viktigt, för ibland är det ju inte så konkreta saker. Att man verkligen skriver att det här är 

uppdraget. Så att man är med på samma grej, och verkligen vet vad den andra ska göra så att 

det inte blir några missförstånd, för det är så onödigt” – säger Fredrik.  
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Nästa steg är att de samlar in bakgrundsinformation för att se på konkurrenter, hur företaget 

ser ut idag och hur de vill förändra sin förpackning. Man kollar bland annat på hur man kan 

differentiera sig från andra produkter och samlar in massa bildmaterial, text och info samt 

frågar om kunden vet vad slutkunden gillar och inte gillar. De säger även att de frågar vänner 

och släktingar om vad de tycker.  

Efter att uppdraget är definierat säger kunden okej till att fortsätta skissa på någon 

övergripande tanke eller idé som kunden sedan måste godkänna, vilket de säger att denne 

måste göra i alla steg för att kunden ska förstå vad de har gjort och tänkt.  

Sedan måste de oftast omarbeta en del efter att de fått mer information från kunden eller att de 

haft andra idéer.  

I nästa skiss går man in mer på detalj och stämmer sedan av med kunden igen innan man gör 

någon form av skarp design. Oftast omarbetas den också någon gång innan man fått fram en 

slutform.  

 

Processen - Johan & Nyström 

Johan & Nyström svarar att de inte följer någon speciell process utan att mycket bygger på en 

idé om en produkt som vuxit fram efter att ha hittat ett nytt kaffeplantage eller liknande som 

de vill ta fram en förpackning till.  

Vid inledningen av samarbetet med Summer kontaktades Johan av byrån. Han träffade 

Summer och tyckte att dem var väldigt trevliga och de inledde ett samarbete för att ta fram en 

ny kaffeförpackning. De lämnade sedan en kortfattad brief till Summer om vad som gällde i 

projektet. Sedan träffades de och pratade om vad de skulle göra och Summer fick 

förutsättningarna, vilket kaffe det handlade om och hur Johan & Nyström beskrivit kaffet i 

sina ord.  

Sedan gjorde summer en presentation på olika stilar, två eller tre olika, varefter Johan & 

Nyström valde en som var ”safe” och som de trodde att ICA skulle gilla.  

Nästa steg var att bolla idén fram och tillbaka, via mejl.  

De säger även att de tog fram en prototyp eftersom de var tvungna att visa denna för ICA.  

 

Problem - Johan & Nyström 

Dilemmat var att Johan & Nyström inte ville ha sin logga så framträdande på förpackningen. 

ICA ville ha et kaffe från Johan & Nyström men de ville egentligen inte att ICA skulle ha ett 
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kaffe från Johan & Nyström. Johan & Nyström såg det mer som ett private brand och ICA såg 

det mer som ett varumärke från Johan & Nyström.  

 

Research - Summer 

Hur mycket tid som läggs ned på research menar Summer beror på hur mycket information 

som finns att tillgå och på hur stort uppdraget är. ”Ibland när företaget kommer och vill ha en 

förpackning så måste man ju se; vilket är varumärket. Vad tycker kunder idag och hur ska 

framtiden ska se ut? Ska man nå nya marknader? Och nya segment, ska det vara en ny 

produkt till ett varumärke? Sådana frågor måste man se på från det specifika uppdraget. Och 

där händer det att vi inte delar uppdragsgivarens syn på vad vi ska göra.” – säger Birger.  

Vi frågade även om de gör undersökningar bland kunderna och på den frågan svarar Summer 

nej, och säger även att deras kunder inte heller brukar göra det. De menar att de enligt 

böckerna kanske borde göra detta för att bygga ett starkt varumärke men att det är 

kvartalsekonomin som styr väldigt mycket. 

 

Processens tid - Johan & Nyström 

Processen beskrivs som väldigt kort. Från start menar Johan att den varade i kanske 4-5 

veckor och efter det var det små ändringar i originalet som skedde.  

 

Involvering - Summer 

Vi frågade även i vilken grad de ansåg att kunden är involverad i processen. Summer svarar 

att kunden alltid måste vara med i processen och att kunden alltid måste godkänna alla steg 

vid ett samarbete. De menar att annars förstår inte kunden någonting. Man måste enligt 

Summer ta med kunden i varje steg, från det att man ser uppdraget på ett gemensamt sätt, till 

skisstadiet; ”det här har vi tänkt och så här ser andra ut och därför kommer vi att göra så här.” 

Till slut säger de sig diskutera med kunden och omarbeta lite på grund av andra idéer eller 

mer information. 

De säger även att det däremot inte är säkert att kunderna gillar det byrån kommit fram till. 

Han menar att de kanske gillar idén men inte ur strategisk synvinkel och han säger att den 

måste passa till affärsidén. Han säger även så här:  

”Istället för att göra en ny design på en förpackning för att kunna ta ut ett högre pris, tycker vi 

kanske att man ska differentiera sig och göra ett helt nytt sortiment. Ibland vet inte 

marknadschefen riktigt den långsiktiga affärsplanen och det kan ju också vara hemligheter. 
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Saker som de inte vet eller vill berätta, och då blir det så konstigt för att design är ju bara en 

bit av framgång. Vi måste ju veta mycket mer.” 

 

Involvering - Johan & Nyström 

De ansåg sig vara med ganska mycket, eller medelmycket under processen. Johan säger att en 

hel del av ”copyn” var deras och att man därför kan säga att de var med mycket. 

Han säger att de träffades kanske två eller max tre gånger under processen. 

Johan säger att han hade kontakten och att mycket av grundtexten är deras men att Summer 

gjorde om lite grann och sedan gjorde hela den grafiska formen. Han säger att han egentligen 

inte hade några åsikter om det och förklarar detta: ”Hade det varit en egen produkt hade jag 

varit mycket mer engagerad, nu gjorde vi en produkt åt ICA och därför var kanske inte min 

engagemangsgrad lika hög. Annars är jag väldigt engagerad.” 

 

Rangordning - Summer 

De säger att vilka faktorer som är viktigast beror på vem kunden är. Men vid utformningen 

med Johan & Nyström ansåg Summer att den här ordningen gällde: 

1. Varumärket 

2. Känslor 

3. Priset 

4. Differentiering 

5. Funktion 

6. Miljöanpassad 

 

Rangordning - Johan & Nyström 

1. Känslor 

2. Funktion 

3. Differentiering 

4. Miljöanpassad 

5. Varumärket 

6. Pris 
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Svåraste faktorn - Summer 

På frågan om vad som är svårast att få till vid ett samarbete svarade Summer att det 

oftast handlar om formfrågor och tycke och smak och hur något ser ut. Det kan vara folk 

som står bakom den de jobbar med, en högre chef till exempel som inte förstår riktigt.  

Lösningen anser de vara att lämna över en så bra presentation att personen som de inte 

träffar förstår arbetsgången. De försöker alltid att träffa personer live och skriver ofta ut 

bilder och annat på fotopapper istället för att bara använda en PowerPoint. Det är viktigt 

att visa hur verkligheten ser ut och hur produkten fungerar i rätt miljö.  

”Det är viktigt att bygga en relation med sin kund och att man förstår varandra, vet hur 

den andra tänker och vad kunderna förväntar sig.”  

 

Samarbetets betydelse för slutresultatet - Summer 

Vi frågade även om de tror att det finns ett samband mellan hur mycket kunden är involverad 

i processen och hur slutresultatet blir. Summer svarar att det kan göra det. När det är kort om 

tid menar de att kunden har mer att säga till om än när det är en längre process. Då är det 

viktigt att man känner sina kunder efter att ha träffas ibland och gått igenom allt. På så sätt 

menar de att det blir lättare att arbeta fram någonting snabbt när det är tidsbrist i något 

projekt, genom att ha ett bakgrundsmaterial som man kan utgå ifrån.  

Att träffas ibland och till exempel käka lunch ihop säger de är viktigt för att det inte bara ska 

bli mejlkontakt. Det är även enligt Summer viktigt att vara aktiv som byrå och komma med 

egna förslag även när kunden inte ber om det. 

 

Samarbetets betydelse för slutresultatet – Johan & Nyström 

På frågan om han tror att graden av samarbete har någon betydelse för slutresultatet svarar 

Johan & Nyström: ”Gud ja!” Och säger att det är en förutsättning för att det ska bli bra. Johan 

tror att beställaren är lika viktig som byrån. 

 

Problem - Summer 

Ett problem som Summer säger att de kan se i många processer är att kunden har en för 

bestämd syn på sig själva och vad de ska göra samt utgår från att de redan vet vad de behöver. 

Han menar att kunden då bara ser byrån som ett designstopp snarare än att de är med i 

processen och kommer med förslag på hur man skulle kunna göra istället. De säger att detta 

påverkas av hur företagets affärsplan ser ut och vad de har för stort tänk. Vidare säger de att 
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man inte bara kan göra snygga förpackningar utan måste se till om det fungerar i butiken 

också. 

 

Problem - Johan & Nyström 

Om samarbetet säger Johan att han tror att Summer skulle tjäna på att gå lite djupare in i 

analysfasen. Han säger att de jobbat med ett par andra grejer med dem som aldrig blev 

någonting. Han känner att de kanske sätter igång och arbetar för snabbt utan att veta vad de 

ska göra. Anledningen till att det inte alltid blivit så bra tror han kan vara för att det har blivit 

missförstånd mellan dem. Summer har inte riktigt förstått vad Johan & Nyström vill ha utan 

det har gått lite för snabbt. Han tror att det kan vara en tendens på att man vill göra kunden till 

lags, men tror att de skulle tjäna på att ta reda på mer information innan de startar.  

En sak som Johan & Nyström tar upp på den frågan är att de tycker att byrån ska ställa lite 

mer krav på beställaren, och kräva att få mer information och att få veta mer för att kunna 

göra ett bra jobb. 

 ”Man kan inte bara träffas en timme eller en och en halv och sen gå hem och läsa på lite på 

hemsidan och sen göra en pitch.”  

Han menar att konkurrensen är för hård och att en djup kommunikation då blir viktig 

samtidigt som det måste finnas någon som är riktigt duktig på kommunikation på byrån. Han 

menar att för företag som dem är det helhetsbilden som är det viktiga och att det är där 

problematiken ligger.  

”Massa bra AD finns det överallt som kan göra snygga förpackningar, men det är själva 

helheten som man vill åt. Det är det stora.”  

Allmänt om förpackningsutformning säger han att utmaningen är att man kan göra nästan vad 

som helst idag och att det finns en enorm variation inom marknadsföring. 

 

Uppföljningar - Summer 

De gör inga uppföljningar mot kunder efter projekten men de får information av sina kunder i 

form av försäljningssiffror som enligt dem kan ses som betyg på att det fungerar eller inte. De 

menar att när man jobbar med små företag får man gå mycket på känsla eftersom det inte 

finns utrymme för undersökningar. 

Uppföljningar - Johan & Nyström 

Även Johan & Nyström svarade att de inte gjorde någon uppföljning på grund av tidsbrist.  

”Så fort marknadschefen byts, byts oftast byrån. ”  
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Övrigt - Johan & Nyström 

Johan om frågan ifall han märkt skillnader mellan olika byråer de arbetat med?  

”Ja, absolut. Det är stor skillnad. Vi har jobbat med tre olika byråer inblandade och det är alla 

olika typer av byråer. En jättestor som gör ett varumärke som heter pure tea- iste och där har 

vi verkligen ett extremt stort bolag som har gjort det och det funkar inte alls har vi upptäckt. 

Det är tio personer som är inblandade i projektet, vilket är alldeles för många för själva 

produkten. Det tar jättemycket tid och ska slussas mellan de olika personerna på ett extremt 

hierarkiskt vis. Jag hatar det sättet att jobba. Grafikern som vi samarbetat med har tagit fram 

vår logga, våra påsar och de mesta av våra etiketter, alla våra utskick och allt sådant. Då sitter 

bara han och jag och spelar lite termos och snackar lite. Sen är det Summer då som ligger 

mittemellan och det är egentligen en bra typ av byrå för ett företag som oss. Det är korta 

puckar mellan personerna på byrån och inte så formellt.  

På frågan om Johan & Nyström haft något samarbete med en designbyrå eller om de endast 

samarbetat med reklambyråer svarar de att de arbetat med både varumärkesbyrå, reklambyrå 

och designbyrå. Vi frågade även om de märkt skillnad i arbetssätt mellan byråerna och på 

detta svarar de att det är en ganska stor skillnad. Analysfasen hos designbyråer menar de är 

mycket längre och mycket mer omfattande och att det är den stora skillnaden och sen att det 

tar en otrolig tid innan man börjar jobba. ”Man ska nog jobba med bolag som har en liknande 

struktur som man själv för att det ska funka.” 

Johan Ekfeldt om deras varumärke: 

”Det är inte så att vi måste blåsa upp vårt varumärke så stort hela tiden. Känslan är det som är 

viktigare än själva varumärket. Jag vet inte om vi tänker fel där om man ska bygga ett starkt 

varumärke, men vi vill hellre lyfta fram producenten och någon speciell egenskap. 

Varumärket kommer ganska långt bak som någon slags trygg avsändare av någonting. I våra 

kaffeprodukter är inte vi de viktiga, utan istället var kaffet kommer ifrån. Varumärket får 

byggas lite under. Det är för att vi är inom detaljhandeln och kunderna kan inte ta fel på två 

förpackningar som är lila eller två röda paket. Inom livsmedelsbranschen tror jag att man tar 

det trygga invanda hela tiden. Om man går in i specialbutikerna där vi finns då är det mer ett 

aktivt val känns det som.” 
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4.5 Samarbete mellan Volt och The White Briefs 

Volt är en reklambyrå som bland annat har utvecklat förpackningar åt Arvid Nordquist, Arla 

och det nystartade företaget The White Briefs. Vi har intervjuat Stefan Lindros som är Design 

Director på Volt och Peter Simonsson som är VD och ägare av The White Briefs. 

 

The White Briefs är ett nystartat företag som består av två personer som också är ägarna. De 

säger att de jobbar i nätverk, så det är många personer involverade, bland annat konsulter, 

agenter och distributörer. Affärsidén menar de är att jobba med en liten kärna och ett litet inre 

skal istället för att jobba med ett par människor i olika nätverk.  

När The White Briefs (hädanefter TWB) grundades ville de hitta ett koncept som skulle hänga 

ihop med dagligvaruhandeln. Förpackningen skulle vara fin och fyrkantig och fick inte ta för 

stor plats. Funktionen var enligt TWB viktig men samtidigt menar de att det var en estetisk 

fråga, att hitta något som passade bra. 

 

Processen - Volt 

Processen börjar hos Volt med att de får en brief från företaget som innehåller nuläge, 

marknadsbeskrivning av hur den nya förändrade produkten ska passa in i sortimentmixen och 

på marknaden. Den beskriver enligt byrån även förväntan av vad förpackningen ska göra och 

hur den ska positioneras.  

Efter detta gör byrån en omvärldsanalys, där de kollar på hur marknaden ser ut och på 

konkurrenter. Sedan kollar de på platsen i butiken, om det finns möjlighet till någon ny 

positionering och vilka trender och tendenser som finns just nu och även framåt.  

Nästa steg är enligt Volt att de tar vi fram olika designkoncept eller spår. Minst tre stycken 

som har lite olika positioneringar och vinklingar på ett koncept. Det här gör man för att få lite 

olika diskussionsupplag. Speciellt om förpackningen ska testas menar han att det är viktigt att 

gå in med mer än ett spår.  

De presenterar bara det de tror på, cirka tre av tio koncept.  

Efter detta steg har de diskussioner med kunden och bestämmer vilket eller vilka man ska gå 

vidare med.  

De använder sig av skisser och ibland prototyper när de presenterar för kunden. 

Ibland testar de produkten på marknaden genom fokusgrupper och kollar på hur målgruppen 

tar emot förpackningen och hur den kommunicerar med kunderna. De kollar även på hur 
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målgruppen uppfattar den och vad de får för associationer till förpackningen innan de 

slutligen beslutar sig för hur förpackningen ska se ut. 

 

Processen - TWB 

Om början på samarbetet säger TWB att de kände en person på Volt och att det var därför de 

valde att arbeta med dessa. Volt började jobba med detta projekt efter att ha fått en brief från 

företaget.  

Efter detta gjorde Volt enligt TWB en research för att ta reda på vad företaget ville innan man 

utgick från idén och gick vidare. Företaget beskriver att när de lämnade över till volt hade 

TWB redan ganska klart för sig vad de ville ha. De hade massor av olika idéer om hur de ville 

göra med hyllor, ställsystem i butiker och så vidare och till slut kom de fram till en ganska 

enkel vit fyrkantig förpackning. 

”Den förpackningsdesignen som de tog fram var liknande dagligvaruhandeln, men lite mer 

omformulerat i formatet så egentligen bara att man hitta något som var åt det hållet och sen 

har man utgått från det som en dummie och jobbat med olika typer av dimensioner och 

likadant med typografin och storlekarna och självklart vilket pappersval och det ska ligga i 

linje med varumärkesfilosofin.” 

De beskriver att det svåra var jobbet innan de kom fram till hur det skulle se ut. Det tog lite tid 

att hitta strömmarna, hur det skulle se ut och hur det skulle kännas beskriver han. TWB ville 

att det skulle vara exklusivt men ändå inte överarbetat.  

 

Research - Volt 

På frågan om hur mycket tid Volt lägger ned på research svarar de att det är svårt att säga i 

procent men att det är väldigt intensivt i början. Av två månader säger han att det kanske är ca 

två veckor vilket innebär cirka 25 procent. För Volt är det oftast designarbetet som tar mest 

tid och man jobbar ofta parallellt med både designarbete och research, men menar att det är 

lite olika mellan olika projekt. 

 

Involvering - Volt 

Han säger att kunden oftast är med i alla steg och att de kommunicerar genom möten, speciellt 

i början när de behöver prata mycket med varandra. 
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 Involvering - TWB 

Vi frågade även om TWB var med i hela processen och på den frågan svarade de att det var 

de, men främst i början då de tog fram riktlinjer och metaforer som Volt sedan utgick ifrån. 

 

Kontroll - Volt 

Andra saker de kollar på är vad den har för attraktionsvärde och vad det finns för 

köpbenägenhet hos slutkunden. De varulägger förpackningen och kollar på hur mycket de 

olika förslagen kommer att kosta. 

 

Prototyp - TWB 

TWB säger att de själva gjorde en prototyp genom att testa att skära i vanliga A4 ark för att se 

hur de kunde få ihop dem. De säger att det var viktigt att även testa med det riktiga pappret 

för att se att tjockleken på förpackningen var lagom och för att de skulle klara leveranserna.  

 

Rangordning - Volt 

1. Differentiering 

2. Varumärket 

3. Känslor 

4. Funktion 

5. Miljöanpassad 

6. Pris 

 

Rangordning - TWB 

1. Varumärket 

2. Differentiering 

3. Pris 

4. Miljöanpassad 

5. Funktion 

6. Känslor 

 

Han förklarar rangordningen genom att säga att priset inte är viktigt för byrån eftersom 

utvecklingen av förpackningen sker av andra, som till exempel Tetra Pak.  
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Svåraste faktorn - Volt 

På frågan om vilken av faktorerna som är svårast att få till vid ett samarbete svarade Volt att 

alla punkter är svåra beroende på situation och kund. Men säger att det svårast är att 

differentiera sig. Det är enligt honom både svårast och viktigast. 

 

Svåraste faktorn - TWB 

Vid samarbetet med Volt ansåg inte TWB att det var svårt att få till några av de ovanstående 

faktorerna och förklarar detta med att de som samarbetade med förpackningsutformningen 

kände varandra så pass väl. De säger även att det i andra fall är viktigt att vara extra tydlig 

med vad man vill och att det oftast är där i problemen ligger, att det blir en dålig brief eller att 

målet är otydligt. 

 

Uppföljningar - Volt 

Vi frågade även Volt om de gör uppföljningar efter sina projekt och på det svarar han att de 

får löpande försäljningssiffror från företagen och om de inte får det så ber de alltid om det. 

Ibland säger han att det kan vara väldigt stor skillnad på försäljning innan och efter genomfört 

projekt.  

Han säger att för företag som det går dåligt för kan visualiseringar göra att försäljningen går 

upp med 20-40 procent efter förpackningsomformning. Han menar att det är både roligt och 

viktigt med förändring när det gäller förpackning. 

 

Uppföljningar - TWB 

Vi frågade slutligen om de gjort uppföljningar på hur förpackningen tagits emot av kunden 

och på det svarade han att det har de gjort och har sett att många gillar den jättemycket och 

tycker att den är rolig att ge bort.  

 

Samarbetets betydelse för slutresultatet - Volt 

På frågan om Stefan på Volt tror att graden av samarbetet påverkar slutresultatet svarar Stefan 

att han absolut tror det. Han säger att kunderna ska vara med i processen och att det inte är 

acceptabelt att ha dem utanför. ”Det går inte när man gör en kommersiellförpackning. Vi har 

olika grad av samarbete beroende på hur intresserade, drivna och involverade kunderna är.” 
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Samarbetets betydelse för slutresultatet – TWB 

Graden av samarbete tror TWB har haft betydelse för hur produkten blev. De tror att om man 

har ett bra samarbete så blir också produkten bra. Har man däremot ett dåligt samarbete menar 

de att man inte lägger full energi på det man gör och det blir inte roligt för någon av parterna.   

 

Tid -Volt 

Vi frågade även Volt hur lång deras process tar generellt och de svarar att den tar minst ett 

halvår upp till ett år innan produkten kommer ut på marknaden. 

 

Problem - Volt 

Volt säger att det inte brukar vara några problem i processen mer än möjligtvis praktiska 

problem i produktionen eller liknande, men samarbetet säger de brukar fungera bra. 

 

Problem - TWB 

På frågan om det uppstod något problem under processen svarade TWB att det inte var några 

problem alls eftersom det var ganska tydligt från deras håll vad de ville ha och Volt förstod 

detta direkt. De beskriver at det var lite därför de ville jobba med just Volt, eftersom de visste 

ungefär vad det skulle bli för stil på förpackningen.  

TWB säger även att det var mer jobb än de trott med förpackningen, men att det aldrig varit 

några direkta problem. ”Mer att vi behöver det här och det här också, för att det ska hänga 

ihop liksom.”  

 

Övrigt- Volt 

En skillnad som Stefan på Volt ser mellan reklambyråer och designbyråer är att 

designbyråerna enbart jobbar med förpackningar hela dagarna medan reklambyråer även gör 

mycket annat.  

Om branschen i stort säger han att för 15 år sedan fanns inga designbyråer i Sverige, utan i 

stort sett bara reklambyråer. Han menar att Sverige har en ganska ny designtradition och att 

många av Sveriges tyngsta designers tidigare har jobbat på reklambyråer. 

Idag har vi enligt Stefan en situation där design blir allt viktigare men där design även är 

integrerat i kommunikation och reklam. Han säger att det var därför reklambyråer mer och 

mer medvetet började plocka in designkompetensen i byråerna och även startade egna 

designavdelningar. Vidare menar Stefan att designbyråerna idag är mer väletablerade än de 
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varit tidigare och att de är mer självklara då design ständigt uppgraderas och blir viktigare och 

viktigare.  
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5. Analys 

Här kommer vi att analysera empirin utifrån de faktorer och variabler som vi har med i vår 

teoretiska referensram. 

5.1 Analys av byråer 

Mervärde byråer  

När vi tittar på om byråerna tycker att det är viktigast att förpackningen väcker känslor hos 

kund eller att den har ett bra pris ser vi ett blandat resultat. Alla anser att det är viktigare att 

förpackningen väcker känslor hos kunden än att priset är bra men faktorn om priset hamnar 

under medel hos alla byråer utom hos Summer, en av reklambyråerna, som alltså anser att 

priset är en av de viktigare faktorerna. 

Uppdragsgivarens mervärde  

Här kommer vi att jämföra uppdragsgivarens svar med byråns för att se hur dess svar 

överensstämmer med varandra. 

Vi har frågat uppdragsgivaren hur de ser på vilket som är viktigast av att förpackningen 

väcker känslor hos kund eller att förpackningen har ett bra pris. Så här svarar de: 

 

Planeta – BRIO 

Planeta tycker inte att priset är av vidare betydelse, medan BRIO anser att det är stor vikt. Att 

förpackningen väcker känslor hos kund placerar BRIO längst ner på skalan men detta anser 

Planeta däremot är ganska viktigt. 

 

Silver – Kraft foods 

Silver och Kraft foods är helt enstämmiga om att priset inte är av större betydelse och båda 

placerar denna faktor sist i rangordningen. Även när det gäller att förpackningen väcker 

känslor hos kund är de helt samstämmiga och de anser att denna faktor är av hög betydelse. 

 

Summer – Johan & Nyström 

Johan & Nyström anser inte att priset är viktigt och placerar denna faktor på sista plats. Byrån 

Summer som utformat deras förpackning anser dock att priset är av relativt hög betydelse. 

Båda tycker dock att det är viktigt att förpackningen väcker känslor hos kunden.  



53 

 

 

Volt – The White Briefs 

Enligt Volts mening är priset inte av betydelse och de placerar denna faktor sist. The White 

Briefs tycker dock att priset är relativt viktigt. Att förpackningen väcker känslor hos kund 

anser Volt vara förhållandevis viktigt, medan The White Briefs inte anser detta så 

betydelsefullt och har placerat denna faktor sist.  

Involvering & Samarbete med byråer 

Utifrån våra svar kan vi se att samtliga byråers kunder är med i alla steg från början till slut, 

men i olika grad. 

Silver menar att kunden måste vara involverad i processen för att förpackningen ska bli bra 

och för att båda parter ska känna sig nöjda. Däremot säger de att kunden måste lita på att 

byrån gör ett bra jobb, eftersom det är de som har kompetensen.  

Summer säger att det är viktigt att kunden alltid är med i processen, men att det inte är säkert 

att de gillar vad byrån kommit fram till. Ibland menar de att företaget gillar 

förpackningsförslaget, men tycker inte att det passar ihop med företagets strategi.  

Uppdragsgivarens involvering 

För att undersöka i vilken grad kunden är involverad i processen frågade vi dem om de kände 

sig som en medproducent eller som en uppdragsgivare under processen.  

 

Planeta – BRIO 

Planeta säger att kunden måste vara med i processen för att förpackningen ska bli bra. BRIO 

menar att de blev delaktiga i processen när Planeta presenterade sina olika förslag.  

 

Silver – Kraft foods 

Silver anser att de alltid involverar sina kunder i förpackningsutformningen. 

Kraft foods säger att de absolut kände sig som en medproducent i samarbetet. De anser sig 

aldrig släppa taget helt utan vill gärna vara med och tycka och tänka. 

 

Summer – Johan & Nyström 

Johan & Nyström påstår att de egentligen inte hade några åsikter om utformandet. De 

förklarar den låga graden av engagemang med att det var en produkt de gjorde åt ICA. Hade 
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det varit en egen produkt hade de antagligen varit mer engagerade i processen. 

 

Volt – The White Briefs 

Volt anser att kunden ska vara med i hela processen och The White Briefs svarade att de var 

med under hela processen, men främst i början då de tog fram riktlinjer och metaforer. 

 

Interaktion byrå 

Alla byråer arbetar processtyrt, men i olika grad.  

Volt kollar i sin research mycket på sina konkurrenter, platsen i butiken, var det finns 

utrymme för ny positionering och vilka trender som finns i samhället.  

Summer börjar sina projekt med att samla massa tankar och idéer som sedan styr hur de 

formulerar ihop något med bilder och annat. De säger sig inte följa någon stegprocess utan att 

tankar och åsikter styr vilken riktning projektet tar. 

Uppdragsgivarens interaktion  

Alla företag säger sig arbeta processtyrt tillsammans med byråerna 

 

Differentiering byråer 

Vid rangordningen av viktiga faktorer vid förpackningsutformning placerar tre av fyra byråer 

differentiering högt. Summer anser dock inte denna faktor ligga över medel. Silver arbetar 

även med att differentiera sig som byrå.  

Uppdragsgivarens differentiering 

Tre av fyra företag klassificerar differentiering relativt högt. Kraft foods placerar dock denna 

faktor som en fyra och alltså under medel. 

 

Identifiering byråer 

Samtliga byråer anser att identifiering av varumärket i förpackningen är viktigt, Silver 

rangordnar dock faktorn lite lägre än övriga byråer. 

Uppdragsgivarens identifiering  

Tre företag ansåg identifiering som absolut viktigast och rangordnade denna faktor som 

nummer ett. Endast Johan & Nyström ansåg identifiering komma längre ner och gav den en 

femma, näst lägst ner på skalan. Johan & Nyström säger så här: ” Dilemmat var att vi inte 
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ville ha vår logga så framträdande på förpackningen. Ica ville ha et kaffe från Johan & 

Nyström men vi ville egentligen inte att ICA skulle ha ett kaffe från oss. Vi såg det mer som 

ett private brand och ICA såg det mer som ett varumärke från Johan & Nyström.” 

Värdestjärna vs. Värdekedja 

Av analysen kan vi se att designbyråer arbetar mer enligt Värdestjärnan än vad reklambyråer 

gör. Detta grundar vi på att de tar in slutkunden tidigare i processen.
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6. Resultat och tolkning 

I den här delen har vi utifrån analysen utvärderat de olika svaren och besvarat syftet. Syftet 

med uppsatsen är att analysera och utvärdera designbyråers arbete mot reklambyråers arbete 

vid utformande av förpackning. Resultatet presenteras nedan. 

 

Designbyrån Silver anser att de alltid involverar sina kunder i processen. Samma svar får vi 

från deras kund, Kraft foods som menar att de absolut kände sig som en medproducent i 

samarbetet där de fick vara med och tycka till.  

Båda reklambyråerna säger själva att de lägger mycket tid på research, men när vi frågar 

kunderna får vi inte samma intryck. Till exempel menar Johan & Nyström att byrån borde lagt 

ner mer tid på research för att få en bättre bild av vad företaget ville och vilka mål som skulle 

uppnås.  

Johan & Nyström känner att reklambyrån Summer inte alltid vetat vad de varit ute efter och 

tror att det är därför det blivit fel vid vissa av deras tilltänka samarbeten. Johan & Nyström 

säger i intervjun att de egentligen inte ville att deras varumärke skulle speglas i förpackningen 

eftersom den skulle säljas på ICA to go. Byrån, som i detta fall är en reklambyrå, tyckte 

däremot att varumärkesspegling var en av de viktigaste faktorerna i projektet med Johan & 

Nyström. Reklambyrån Summer säger att kunden är med under hela processen, men i detta 

fall verkar parterna ha olika mål vid förpackningsutformningen, vilket är ett tecken på att 

kommunikationen och samarbetet inte fungerar på bästa sätt.  

Summer säger exempelvis att kunden är med under hela processen, men menar att det inte är 

säkert att kunden tycker om det byrån kommer fram till. Denna insikt menar vi kan bero på 

bristande researcharbete och kommunikation.  

Vi ser även att reklambyråerna är mer intresserade av priset än designbyråerna. Detta tror vi 

kan bero på att de ser förpackningsutformning som något kortsiktigt som enbart ska sälja bra 

under begränsad tid och därmed spelar priset större roll. Om reklambyrån hade sett 

förpackningen som lite mer långsiktigt hållbar där den speglar varumärket på bästa sätt samt 

att kunderna vill köpa förpackningen av den anledningen, tror vi inte att priset spelat lika stor 

roll.  

Summer beskriver att kunden alltid måste vara med i processen men Johan & Nyström säger 

att de inte känt sig speciellt engagerade i processen vid deras samarbete. Detta lyser igenom 

då de inte verkar ha samma utgångspunkt för projektet som Summer. Om det hade varit en 

vanlig produkt Johan & Nyström tagit fram åt sig själva istället för till ICA to go säger Johan 
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& Nyström att de varit mer engagerade än vad de varit i detta fall. Vi frågar oss om Johan & 

Nyström hade fortsatt samarbetet med den byrå de tidigare arbetat med om förpackningen 

varit till dem själva och om det fanns någon anledning till varför de gick just till en 

reklambyrå istället för till en designbyrå nu när de skulle ta fram en förpackning åt ICA to go.  

Att väcka känslor är båda överens om att det är en viktig del men priset placerar Johan & 

Nyström mycket längre ned än vad Summer gör, som även säger att de tänkte på att göra en så 

enkel förpackning som möjligt för att den inte skulle bli för dyr. Detta menar dock Johan & 

Nyström inte var är en viktig faktor vid samarbetet. Detta tycker vi också speglar vårt 

antagande om att Summer arbetade mer efter vad de trodde att ICA to go ville ha än vad 

Johan & Nyström ville, vilka var deras egentliga uppdragsgivare.  

Vi ser att designbyråer arbetar mer med researcharbete inför ett uppdrag och tar reda på 

mycket information om de företag de samarbetar med innan de börjar med det kreativa 

arbetet. Att lära känna sina kunder på djupet betyder att man vet vad företagets varumärke står 

för och därmed har stora chanser att ta fram förpackningar som speglar varumärket på bästa 

sätt. En förpackning som tas fram av designbyråer kan alltså vara hållbar under en lång period 

och kan ses som en långsiktig investering i varumärket. En sak som Kraft foods berättar om 

designbyrån Silver är att de i sin research bland annat går ut i butik för att se hur det ser ut i 

verkligheten. 

Reklambyråer utgår mycket från sina idéer och hur marknaden ser ut när de tar fram en 

förpackning. En av reklambyråerna säger själva att det finns skillnader mellan designbyråer 

och reklambyråer, bland annat i att designbyråer arbetar med förpackningsutformning hela 

dagarna, medan reklambyråer även sysslar mycket med marknadsföring på olika sätt. Detta 

kan innebära att förpackningar som är utformade av denna typ av byrå speglas av ett 

marknadsföringssynsätt snarare än ett designsynsätt. 

Det faktum att Summer säger att förpackningen inte alltid stämmer överens med företagets 

strategi är ett tecken på att byrån och företaget inte känner varandra nog väl. Detta kan bero 

på fel i kommunikationen mellan byrå och kund, dålig involvering av den bestämmande på 

företaget, samt på bristande research.  

Reklambyråer arbetar mer kortsiktigt med förpackningar mer som marknadsföring medan 

designbyråer tänker att företaget som använder förpackningen ska kunna ha den under en lång 

tid.  
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Efter vår undersökning kan vi se att reklam- och designbyråer arbetar relativt lika varandra 

när det gäller förpackningsutformningens steg. Vi har däremot sett skillnader i vissa av dessa 

steg, framförallt när det gällde researcharbetet.  
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7. Slutsats och diskussion 

Vi har utifrån vår undersökning tagit ut de viktigaste faktorerna vid förpackningsutformning 

som framkommit i detta arbete. Slutsatsen svarar på problemformuleringen: Vilka faktorer är 

viktiga vid förpackningsutformning för att nå långsiktiga relationer mellan byrå och kund? Vi 

redovisar nedan vad vi kommit fram till efter undersökningen. 

 

Viktiga faktorer vid förpackningsutformning för att nå långsiktiga relationer mellan 

byrå och kund: 

Att göra en grundlig research innan byrån börjar med det kreativa arbetet och att ha en bra 

kommunikation mellan byrån och hela företaget leder till att samarbetet fungerar bra genom 

hela processen. Om samarbetsparterna arbetar på detta sätt kan de tillsammans utforma 

förpackningar som på bästa sätt speglar företagets varumärke vilket kan leda till långsiktiga 

relationer mellan byrå och uppdragsgivare.  

Vi anser att samtliga byråer vid samarbetet bör sträva efter att få den i företaget som har 

bestämmanderätt att vara delaktig i processen i högre grad än hur det ser ut idag. Den högsta 

ledningen eller de personer som har bestämmanderätt behöver vara delaktiga från början för 

att de ska förstå hur processen har gått till och hur byrån och den förpackningsansvariga på 

företaget har tänkt. 

De företag som vill ha en förpackning som ska vara unik, som ska sticka ut från 

konkurrenternas och synas på hyllan, kan med fördel vända sig till en reklambyrå.  

En designbyrå är att föredra när ett företag vill ha en förpackning som ska spegla varumärket 

på bästa sätt och som ska hålla under en längre period. Denna typ av förpackningsutformande 

kan även leda till långsiktiga relationer mellan byrå och företag eftersom parterna förstår 

varandra och arbetar mot samma mål. 

Företagen har blivit bättre på att förstå sina egna slutkunder idag och får därför inte så mycket 

hjälp av reklambyråerna längre.  Reklambyråerna levererar en produkt som är kortsiktigt 

framtagen medan designbyråerna strävar efter en mer funktionell design vilket också gör det 

naturligt att de för in slutkunden tidigare i processen. Designbyråerna är inte lika duktiga på 

reklam som reklambyråerna men det behöver de heller inte vara eftersom företagen kan detta 

själva. Om företagen arbetar med en byrå som är bra på att ta fram förpackningar och om de 

arbetar i värdestjärnan kan de tillsammans hitta en syntes och bli bra på att ta fram 

förpackningar. 



60 

 

8. Metodkritik och förslag till fortsatta studier 

 

Vi har båda tidigare erfarenheter och förkunskaper inom detta ämne som kan vara svårt att 

helt bortse ifrån när vi tolkar våra data. Att vi tolkar våra intervjuer hermeneutiskt kan då 

innebära att tolkningarna inte alltid blir helt objektiva.  

För att kunna uttala sig helt om skillnader mellan design- och reklambyråer generellt skulle 

även en större undersökning behöva genomföras. Förslag på fortsatta studier är att kolla på 

hur kunder tänker vid val av byrå. Vilka skillnader tror kunder att det finns mellan reklam- 

och designbyråer och stämmer dessa tankar med hur de verkligen arbetar.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1- Intervjufrågor till kund (uppdragsgivaren) 

1. Hur många anställda är ni på företaget? Hur många av dem arbetar med frågor som rör 

förpackningsdesign? 

2. Hur ser processen ut när ni tar fram en förpackning? Följer ni alltid vissa steg?  

- Hur började ert samarbete med byrån?  

 

- Hur tog byrån reda på information om Er och vad ni ville ha hjälp med inför ert uppdrag? 

Kommunicerade ni med byrån under processens gång?  

-  Kände ni er som en medproducent under hela processen eller enbart som en 

uppdragsgivare? Varför? 

-  Presenterade byrån sina idéer under processens gång för Er? Hur i så fall?  

- Gjorde byrån en prototyp av förpackningen som de visade för Er innan förpackningen 

började produceras? Testades även hur slutkunden tog emot den?  

- När ni kom fram till hur förpackningen skulle se ut, tog det då lång tid innan den kunde 

produceras?  

- Gjorde ni någon kontroll av förpackningen innan produktion för att se om den uppfyllde alla 

krav? T.ex. teknisk kontroll, säkerhet osv? Kollade ni även på hur förpackningen används av 

slutkund?  

3. Uppstod det något problem under processen?  

 

4. Rangordna vilka faktorer du tycker är viktigast vid utformning av en förpackning:  

 

- Differentiering av förpackning gentemot konkurrenter  

- Varumärket speglas i förpackningen (symboler mm)  

- Förpackningen har ett bra pris  

- Förpackningen är funktionell  

- Miljöanpassad   

- Förpackningen väcker känslor hos kunden  

5. Vilken av dessa faktorer var svårast att få till i samarbetet med byrån? Varför, hur menar du 

då? På vilket vis? 
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6. Anser du att graden av samarbete under processens gång haft någon betydelse för 

förpackningens slutresultat? 

7. Gjorde ni några uppföljningar efter slutfört samarbete? Vad såg ni då? Exempel? 
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10.2 Bilaga 2- Intervjufrågor till byrå 

1. Hur ser processen ut när ni tar fram en förpackning? Följer ni alltid vissa steg?  

- Hur stor del av processen ägnas till research av en ny kund?  

- Hur börjar ert samarbete?  

- Hur tar ni reda på information om vad era kunder vill ha hjälp med inför ett uppdrag? Hur 

kommunicerar ni med kunden under processens gång?  

-  Ser ni kunden som en medproducent under hela processen eller enbart som en 

uppdragsgivare? Varför? 

-  Presenterar ni era idéer under processens gång för kunden? Hur i så fall?  

- Gör ni en prototyp av förpackningen som ni visar för kunden innan förpackningen börjar 

produceras? Testar ni även hur slutkunden tar emot den?  

- När ni kommit fram till hur förpackningen ska se ut, tar det då mycket tid innan den kan 

börja produceras?  

- Gör ni någon kontroll av produkten innan produktionen för att se om den uppfyller alla 

krav? T ex teknisk kontroll, säkerhet osv? Kollar ni även hur förpackningen används av 

slutkund?  

2. Vilket är det vanligaste problemet under processen?  

 

3. Rangordna vilka faktorer du tycker är viktigast vid utformning av en förpackning:  

 

- Differentiering av förpackning gentemot konkurrenter 

- Varumärket speglas i förpackningen (symboler mm) 

- Förpackningen har ett bra pris  

- Förpackningen är funktionell  

- Miljöanpassad   

- Förpackningen väcker känslor hos kunden 

4. Vilket av dessa faktorer är svårast att få till i samarbetet med en kund? Varför, hur menar 

du då. På vilket vis? 

5. Hur skulle man kunna göra för att få till detta? Hur skulle man kunna lägga upp processen 

för att lösa detta? 

6. Anser du att graden av samarbete under processens gång haft någon betydelse för 

förpackningens slutresultat? 

7. Brukar ni göra uppföljningar efter ett slutfört uppdrag?  


