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Abstract 
The packaging is becoming increasingly important and is sometimes the only 
communication channel to the consumer, especially in small family businesses. 
 
Persgården is a small Swedish family company located on Visingsö who sells organic 
muesli, various type of date, mixes of dried fruits and nuts. Persgårdens problem is that 
all of their packaging does not convey the same feel and communicate their core values. 
Our work has been to do a re-design of Persgårdens packaging. 
 
Our prime purpose was to change Persgårdens existing packaging so the packagings 
could get more uniformed to the customer and that consumers should easily recognize 
the packaging series. The purpose was also that Persgårdens packaging would stand out 
from other similar products on the market. The purpose was also to see how the process 
of production of food packaging works. Based on the purpose, the following questions 
have been developed: 
 
- Which core values do Persgården want to communicate? 
- Which elements and markings must appear on Persgårdens packaging? 
- How can we change Persgårdens existing packaging series to make it more uniformed, 
unique and communicate their core values? 
 
The methods that have been used to answer our questions are a literature survey and 
interviews with the owners of Persgården and external experts. We have also done a 
competitor analysis, moodboard and we have visit a fair. The new packagings has been 
developed based on a design process. 
 
The results of this work show the markings and elements that must be included on a 
food packaging. The core values of Persgården has been analyzed and chosen to be 
genuine, organic and health. Sketches and prototypes of the new packaging series have 
also been developed. During the development of the new packaging, consideration has 
been taken to what Persgården want to convey and their three core values. The result has 
been developed using mainly thoughts and ideas from the interviews and the literature 
survey. 
 
We can finally establish that it is important to think about where the package should be 
placed, what it should convey and that all packaging conveys the same feeling. 
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Sammanfattning 
Förpackningen blir viktigare och viktigare och är ibland den enda 
kommunikationskanalen gentemot konsumenten, speciellt i små familjeföretag. 
 
Persgården är ett litet familjeföretag som är beläget ute på Visingsö och de säljer 
ekologisk müsli, dadlar i olika former samt frukt & nötmix. Problemet Persgården har 
idag är att alla deras förpackningar inte genomsyrar samma känsla och förmedlar deras 
kärnvärden. I och med det har vårt arbete gått ut på att göra en re-design av Persgårdens 
förpackningar. 
 
Vårt främsta syfte var att förändra Persgårdens befintliga förpackningar för att de skulle 
få ett mer enhetligt utseende mot kunden och för att konsumenterna lättare skulle känna 
igen alla förpackningar i serien. Syftet var även att Persgårdens förpackningar skulle 
sticka ut från andra liknande produkter på marknaden. Syftet var också att få en inblick i 
hur processen av framtagandet av en livsmedelsförpackning går till. Utifrån syftet togs 
följande frågeställningar fram: 
 
- Vilka kärnvärden vill Persgården kommunicera? 
- Vilka element och märkningar måste finnas med på Persgårdens förpackningar? 
- Hur kan vi förändra Persgårdens befintliga förpackningsserie så att den blir mer 
enhetlig, unik och kommunicerar deras kärnvärden? 
 
Metoderna som har använts för att besvara frågeställningarna är en litteraturstudie, 
intervjuer med ägarna av Persgården samt personer i branchen, konkurrentanalys, 
moodboard och besök på mässa. De nya förpackningarna har tagits fram utifrån en 
designprocess. 
 
Resultatet av arbetet visar vilka märkningar och element som måste finnas med på en 
livsmedelsförpackning. Kärnvärdena för Persgården har undersökts och konstaterats till 
att vara genuin, ekologisk och hälsa. Skisser och prototyper på den nya 
förpackningsserien har även tagits fram. Under framtagandet av de nya förpackningarna 
har hänsyn tagits till vad Persgården vill förmedla och vilka kärnvärden de har. Resultatet 
har tagits fram med hjälp av främst tankar och idéer från intervjuerna, litteraturstudien 
och konkurrentanalysen. 
 
Slutligen kan det konstaterats att det är viktigt att tänka på var förpackningen ska stå, vad 
den ska förmedla och att alla förpackningar genomsyrar samma känsla. 

 

Nyckelord 
Designprocess, Ekologisk, Förpackning, Förpackningsdesign, Grafisk Design, 
Kärnvärde, Livsmedelsförpackning, Persgården och Re-design. 
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1 Inledning 
Vi har läst ett kandidatår som är en vidareutbildning på vårt tvååriga program inom 
Grafisk design och Webbutveckling vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Vi har båda ett 
intresse inom förpackningsdesign och det är en del som vi saknat i vår utbildning. Vi ville 
få en inblick i hur processen går till med att utforma en förpackning samt vad som är 
viktigt att tänka på. 
 
Enligt en Amerikansk undersökning ger förpackningen åtta gånger mer tillbaka per 
investerad krona jämfört med annonsering och tre gånger mer jämfört med promotion 
(cap design 2007:3). Därmed tyckte vi det var intressant att fördjupa oss i 
förpackningsdesign och valde att re-designa Persgårdens förpackningsserie. 
 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Vi har valt att arbeta med familjeföretaget Persgården som är beläget på Visingsö, 
Vätterns största ö. De säljer ekologiska produkter - müsli, dadlar i olika former 
samt frukt- och nötmix. De har odlat ekologiskt sedan 60-talet och på 70-talet 
började de tillverka müsli på gården. På Persgården finns förutom en müslifabrik, 
ett café, en gårdsbutik och ett galleri. De två personer som idag äger Persgården 
tog över verksamheten år 2010 och de har funderat på att göra om sin 
förpackningsserie och blev glada över vår förfrågan. Vi har valt att re-designa hela 
deras förpackningsserie som sammanlagt består av sex produkter/förpackningar, 
då förpackningsdesign är en väldigt viktig kommunikationskanal för speciellt små 
företag. Förpackningar kan i vissa fall vara den enda kommunikationskanalen, 
speciellt om det är kvalitetsprodukter från små familjeföretag. Finns det en eldsjäl 
som personifierar och driver utvecklingen är det bra och effektivt att komplettera 
bra förpackningar med personliga PR-insatser (Cheng, Fredlund, Hedquist, 
Ohlsson & Olsson, 2005) 
 
Den här studien är relevant för oss i och med att grafisk design är det vi vill jobba 
med i framtiden. Den är också relevant för oss på det sätt att vi får ett utbyte med 
näringslivet och får känna på att arbeta emot kunder som har egna tankar och 
idéer kring sin design, så att vi inte fastnar i det vi själva tycker är snyggt och 
passande. Arbetet är också relevant för andra som i framtiden vill göra en re-
design av en livsmedelsförpackning eller en förpackningsserie och som vill 
framhäva en ekologisk samt naturnära känsla. 
 
Problemet Persgården har idag är att alla deras produkter inte genomsyrar samma 
känsla och det är stor risk att kunden uppfattar förpackningarna fel. Vissa har 
bruna naturliga pappåsar och andra har glänsande förpackningar samt att en 
förpackning består av en plastpåse. Den stora müsliförpackningen kan inte 
Persgården använda sig av längre, då de måste köpa en orimligt stor upplaga av 
den. Om de hela dadlarna går sönder blir plastpåsen kletig på insidan och 
produkten ser inte inbjudande ut i affären. De andra förpackningarna uppfyller 
dock kravet att hålla innehållet fräscht men de utstrålar som sagt inte samma 
budskap. Framsidorna på förpackningarna är röriga med många olika element, 
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vilket gör det svårt för kunden att se vad det är och faktiskt kan användas till. 
Färgerna och typsnitten överensstämmer inte på alla förpackningarna. Vi har 
därför valt att re-designa hela Persgårdens förpackningsserie som består av sex 
olika förpackningar. För att på så sätt skapa ett mer enhetligt uttryck och förmedla 
rätt känsla. 
 

 
Figur 1. Persgårdens gamla förpackningar. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att förändra Persgårdens befintliga förpackningar för att de ska få ett mer 
enhetligt utseende mot kunden. Syftet är att kunden lättare ska känna igen alla 
förpackningar i serien, samt att Persgårdens förpackningar ska sticka ut från andra 
liknande produkter på marknaden. Syftet är också att få en inblick i hur processen 
för att ta fram en livsmedelsförpackning går till och vad det är för speciella saker 
som bör tas hänsyn till i utformningen av förpackningen. 
 

• Vilka kärnvärden vill Persgården kommunicera? 
• Vilka element och märkningar måste finnas med på Persgårdens 

förpackningar? 
• Hur kan vi förändra Persgårdens befintliga förpackningsserie så att den blir 

mer enhetlig, unik och kommunicerar deras kärnvärden? 

 

1.3 Avgränsningar 
Vi har valt följande avgränsningar för att arbetet ska rymmas inom 
examensarbetets tidsomfattning och storlek: 

• Vi kommer inte att testa förpackningen efter att den är färdigställd. 
• Vi kommer inte att trycka ett exemplar av förpackningarna. 
• Vi kommer inte ta hänsyn till sekundär- och tertiärförpackningarna. 
• Vi kommer inte ta hänsyn till vilken tryckmetod som kommer användas. 
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1.4 Disposition 
Rapporten börjar med en teoretisk bakgrund där begrepp och sammanhang beskrivs, 
som vår rapport kommer beröra. Efter det beskrivs metoderna som valts och hur 
tillvägagångssättet har gått till för att besvara frågeställningarna. Därefter tas 
resultatet upp och beskrivs i resultatdelen. Sedan kommer en diskussion föras om 
metodvalen samt resultatet. Till sist kommer våra slutsatser och rekommendationer att 
kunna läsas. Rapporten avslutas med referenser och bilagor. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Här nedan följer en teoretisk bakgrund till vårt examensarbete. Tanken är att man 
som läsare ska få en större inblick i begrepp som rör förpackningsdesign och 
därmed få mer kunskap om ämnet, så att det är lättare att hänga med i resterande 
del av rapporten. Innehållet har valts för att hjälpa till att besvara våra 
frågeställningar. 
 

2.1 Begrepp 
Art Director - ett yrke inom reklamsammanhang där kreatören utför olika 
kreativa uppgifter. 
Element - ett objekt på en yta, t.ex. linjer, tonplattor eller en bild. 
Ekologiska livsmedel - innebär att maten inte får besprutas med konstgödsel 
eller kemiska bekämpningsmedel. 
Formspråk - ett uttryck inom estetiken som betyder att en viss stil eller inriktning 
används. 
Illustrator - ett vektorbaserat program från Adobe Systems, lämpar sig t.ex. bra 
vid framtagandet av logotyper. 
InDesign - ett layoutprogram från Adobe Systems, lämpar sig t.ex. bra när 
layouter på förpackningar och tidningar tas fram. 
Konkurrentanalys - ett analysverktyg för att kunna positionera sitt företag eller 
sin produkt på marknaden. 
Moodboard - ett bildcollage för att förmedla en känsla och ge inspiration. 
Re-design - innebär att ge en produkt en ny kostym, alltså en ny formgivning, 
vilket kräver stora resurser. 
SWOT-analys - ett analysverktyg för att ta fram vad företaget/produkten har för 
styrkor, svagheter, hot och möjligheter. 
Varumärkesstrateg - en titel inom marknadskommunikation, personen arbetar 
med att stärka företags varumärken. 
 

2.2 Förpackningar 
Enligt Torberger blir förpackningen allt viktigare och är numera den viktigaste 
varumärkesbäraren gentemot konsumenten. Ett första steg i designprocessen är 
att förstå vad som ska förpackas, därför är det en fördel om man brukar 
produkten själv. Nästa steg är att sätta in produkten i sitt sammanhang. Hur ser 
andra produkter ut på hyllan samt hur ser kundens andra produkter ut (Torberger, 
2007). En förpacknings huvudsakliga uppgift är att skydda det packade innehållet, 
de kallas ibland för “den tysta försäljaren”, då den utöver att skydda innehållet 
måste attrahera konsumenten till köp (Peattie, 1998). 
 
Det finns olika förpackningstyper som utgör det totala förpackningsinnehållet; 
primärförpackning (konsumentförpackningen), sekundärförpackning 
(butiksförpackningen) och tertiärförpackning (transportförpackningen) 
(Hellström, Nillson, Olsson, & Wikström, 2010). Primärförpackningen förvarar 
kärnprodukten säkert och håller den i vissa fall färsk (Peattie, 1998). 
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2.3 Förpackningsdesign 
Enligt Klimchuk och Kasovec (2006) är det viktigt att urskilja de primära och de 
sekundära designelementen från varandra så att en hierarkisk ordning kan byggas. 
 
Håkan Schallings bästa tips för lyckade förpackningar är: 
1. Se till att förpackningen syns - den ska synas på avstånd och skapa igenkänning. 
2. Ett gott hantverk är A&O - få konsumenten att älska förpackningen istället för 
att bara gilla den. 
3. Ligga rätt i tiden - designen ska kännas uppdaterad. 
4. Hitta det ovanliga i brytpunkten - designen ska kännas både enkel och levande. 
5. Gör intryck - förpackningen ska göra ett omedelbart intryck. Se hur 
konkurrensen ser ut och försök skapa något unikt genom att tänka i helt nya 
perspektiv (Torberger, 2007). 
 
Klimchuk och Krasovec (2006) har satt ihop en topp-fyra-lista för att en 
förpackning ska dra åt sig uppmärksamhet: 

• färg 
• struktur och form 
• symboler och nummer 
• typografi 

 
För att förpackningen ska stå ut i hyllan kan olika principer användas. Om olika 
koder kan hittas för en produktkategori, kan man istället göra tvärtom och därmed 
stå ut på hyllan. En avvikande färg kan också konsekvent användas genom hela 
sortimentet. Vilken färg som väljs beror på vilka känslor som ska förmedlas. 
Grafiska mönster kan identifiera en förpackningsserie samt avvika från andra 
produkter (Leife, 2012). 
 

2.4 Kärnvärde 
Varumärkets kärnvärde representerar ett särskiljande mervärde. I den 
varumärkesuppbyggande processen är tanken att kärnvärdena fungerar som 
ledstjärnor. När kärnvärden tas fram görs det genom att identifiera den eller de 
faktorer som kan bidra till att stärka ett varumärkets långsiktiga 
konkurrensförmåga. Det finns fyra grundläggande kriterier som är bra att utgå 
ifrån vid framtagningen av kärnvärden. Ett kärnvärde bör vara värdefullt för och 
kommunicerbart till konsumenten, samt unikt och svårt att efterlikna för 
konkurrenterna. Kärnvärdena ska genomsyra hela företaget och dess verksamheter 
(Holger & Holmberg, 2002). Om kärnvärdena tas om hand ökas förtroendet för 
företaget, men om de försummas minskas förtroendet drastiskt (Bergström, 2012).  
 

2.5 Designprinciper 
Olika designprinciper kan betyda olika saker när de appliceras på en produkt. 
Nedan följer några olika designprinciper. 



Teoretisk bakgrund 

10 

2.5.1 Balans 

För att skapa en helhet av någonting kan man använda sig av olika element för att 
de ska kunna bilda en balans (se figur 2 nedan). Det kan man göra antingen genom 
symmetri eller asymmetri. Symmetri innebär att rubriker, bilder och logotyper 
placeras utifrån en central axel, därmed blir den vänstra sidan en spegelbild av den 
högra (Klimchuk & Krasovec, 2006). Med asymmetri skapas dynamik och 
spänning genom olika former, färger och ytor (Bergström, 2012). 
 

 
 
Figur 2. Exempel på designprincipen gruppering samt hierarki (Klimchuk & Krasovec, 2006, 
s.81). 
 

2.5.2 Kontrast 

För att påtala skillnader kan man använda sig av principen kontrast (se figur 3 
nedan). Det kan till exempel appliceras med hjälp av storlek, färg eller positiva och 
negativa områden (Klimchuk & Krasovec, 2006). Storlekskontrast är en av de 
vanligaste designprinciperna där något stort placeras tillsammans med något litet. 
Styrkekontrast skapas genom att exempelvis placera mörka rubriker till en luftig 
typografi och ljusa bilder. Placeras en frilagd bild till en kvadratisk eller rektangulär 
bild skapas en formkontrast. Färgkontraster kan uppstå på många olika sätt, 
exempelvis genom att använda olika färg på rubriker (Bergström, 2012).  
 

 
 
Figur 3. Exempel på designprincipen gruppering samt hierarki (Klimchuk & Krasovec, 2006, 
s.81). 
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2.5.3 Gruppering 

Genom att placera de olika elementen i logiska ordningsföljder, kan man 
underlätta orienteringen för den som ser på produkten (se figur 4 nedan). 
Exempelvis genom att gruppera olika texter och bilder som hör ihop (Klimchuk & 
Krasovec, 2006). 

2.5.4 Hierarki 

Genom att använda sig av hierarki (se figur 4 nedan) i sin design gör man det 
enkelt för användaren att se vad som är viktigast. På så sätt kan användaren 
vägledas genom vad som är mest väsentligt (Klimchuk & Krasovec, 2006). 
 

 
Figur 4. Exempel på designprincipen gruppering samt hierarki (Klimchuk & Krasovec, 2006, 
s.81). 
 

2.5.5 A&O - attrahera och orientera 

En form ska genom att attrahera och orientera, visa vägen för budskapet. Först 
måste mottagaren attraheras för att sedan visas en tydlig väg samt orienteras. Man 
attraheras ofta av helheten, men kan även ryckas med av olika delar av helheten, 
t.ex. en stor spännande bild eller en dominant rubrik. Mottagaren måste sedan 
orienteras genom materialet, det ska vara tydligt i vilken ordning man ska läsa 
rubriker, bilder och andra element (Bergström, 2012).  

2.5.6 Gestaltlagar 

Forskning har skett inom gestaltpsykologin sedan början av 1900-talet. Resultatet 
av denna forskning har resulterat i tre lagar - närhetens-, likhetens- och 
slutenhetens lag. 

2.5.6.1 Närhetens lag 
Genom att lägga saker nära varandra fås en känsla av samhörighet. Ska en bildtext 
placeras till en bild är det viktigt att de ligger såpass nära varandra att de ser ut att 
höra ihop. Det är ännu viktigare om det är flera bilder och bildtexter på samma 
sida (Koblanck, 1997). 
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2.5.6.2 Likhetens lag 
Ögat och hjärnan försöker tillsammans sortera ut objekt som liknar varandra och 
då fås en känsla av att de hör ihop. Denna lag är användbar när två eller flera saker 
ska förmedlas på samma sida (Koblanck, 1997). 

2.5.6.3 Slutenhetens lag 
Genom att särskilja olika objekt från varandra men samtidigt föra ihop andra, kan 
t.ex. linjer användas. I tidningar används slutenhetens lag ofta med hjälp av linjer, 
plattor eller ramar som skiljer artiklarna från varandra (Koblanck, 1997). 
 
 

 
 
Figur 5. Exempel på gestaltlagarna. 
 

2.5.7 “Less is More” 

Uttrycket “Less is More” myntades av arkitekten Mies van de Rohe, det innebär 
att skala bort allt oväsentligt eftersom mindre är mer. Det betyder att man hela 
tiden frågar sig om ett element är nödvändigt eller överflödigt (Bergström, 2012). 
Ofta är affischer eller liknande överdekorerade så att budskapet inte når fram 
(Koblanck, 1997). 
 

2.6 Typografi 
Typsnitten är ordnade i olika familjer och det var den franske typografen 
Maximilien Vox som tog fram systemet i mitten av 1950-talet. Antikvor och 
linjärer är de två stora huvudgrupperna inom typografi (Koblanck, 1997). 

2.6.1 Antikvor 

Det finns tre underfamiljer till antikvan (se figur 6 nedan) - garalder, realer och 
didoner (Koblanck, 1997). Det främsta kännetecknet för antikvor är att de har 
seriffer, som kan liknas vid små fötter eller flaggor på bokstäverna. Serifferna 
hjälper läsaren med läsbarheten då det blir enkelt att följa eftersom det ser ut som 
en linje. Bokstäverna är framåtsträvande i sin form vilket ökar läsbarheten ännu 
mer (Hellmark, 2006). Typsnitten som ingår i antikvorna har en tydlig växling 
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mellan smala och tjocka grundstreck. Antikvor är bra att använda sig av till långa 
texter, som t.ex. i en bok. Några vanliga antikva typsnitt är Garamond, Times och 
Didot (Koblanck, 1997). 

 
Figur 6. Exempel på antikvor. 
 

2.6.2 Linjärer 

Linjärer (se figur 7 nedan) är en sanserif och till skillnad från antikvorna har de 
inga seriffer och heller ingen skillnad mellan smala och tjocka grundstreck. Ett 
linjärt typsnitt bör användas till rubriker, bildtexter och mellanrubriker (Koblanck, 
1997). Typsnitt som tillhör gruppen linjärer används med fördel i olika 
reklambudskap eller skyltar som ska läsas på långt håll. Ett linjärt typsnitt ska inte 
väljas i ett sammanhang där det krävs mycket text (Hellmark 2006). Några vanliga 
linjära typsnitt är t.ex. Futura, Gill Sans och Helvetica (Koblanck, 1997). 
 

 
Figur 7. Exempel på linjärer. 
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2.6.3 Skripter 

En skript (se figur 8 nedan) kännetecknas av att de har en handskriven känsla. De 
används för ett mer dekorativt ändamål och kan bli svårlästa i längre texter, men 
kan lämpa sig bra för rubriker (Koblanck, 1997). Några exempel på skripter är 
Zaphino, Brusch Script och Lucida Calligraphy. 
 

 
Figur 8. Exempel på skripter. 
 

2.6.4 Gemena, versala och kapitäla bokstäver 

Med gemena bokstäver menas små bokstäver och med versala bokstäver menas 
stora bokstäver. Små bokstäver är lättare att läsa och passar därför bäst i 
sammanhang där det är en större mängd text. Kapitäler kan också användas och 
de har en lika stor höjd som de gemena bokstäverna men ser ut som en versal 
bokstav. De kan t.ex. användas i små rubriker och i adressrader tillsammans med 
siffror. De kan också användas för att göra utmärkningar i text (Hellmark, 2006). 

2.6.5 Teckenstorlek 

Teckenstorleken, alltså storleken på bokstäverna, mäts i punkter. För att göra 
texten lättläslig bör teckengraderna 10-12 punkter användas i löpande texter, t.ex. i 
böcker. Att öka teckengraden behöver inte hjälpa oss att kunna läsa texten 
tydligare, det kan istället få motsatt effekt. Man bör istället gå ner en teckengrad 
eller behålla den grad som är och öka radavståndet. Om en större teckengrad 
används betyder det att raderna blir “längre” trots att det fortfarande är samma 
antal ord, vilket gör det svårare för ögat att läsa. Hänsyn till vem texten skrivs för 
bör också tas och därmed väljs teckenstorlek efter användare. Barn och äldre 
människor kan behöva en större teckengrad medan normalläsaren kan uppfatta 
teckengrader som är 12 punkter eller större som irriterande (Hellmark, 2006). 
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2.6.6 Text mot bakgrund 

Läsbarheten är beroende av kontrasten mellan bokstäverna och bakgrunden. 
Människor föredrar svart text mot vit bakgrund, men det är ofta acceptabelt med 
exempelvis mörkgrön eller blå text mot vit bakgrund. Kombinationer med 
komplementfärger bör undvikas eftersom de ofta stör varandra och blir svårlästa, 
likaså blir det svårläst med text på oroliga bilder (Bergström, 2012). Ska både text 
och bakgrund tryckas i olika kulörer bör man tänka på att både färgkontrasten och 
kontrasten mellan mörka och ljusa nyanser är tillräckligt stor, när färger väljs för 
typografin (Heines, 2005).  
 

2.7 Färglära 

2.7.1 CMYK-färger 

När en förpackning ska tryckas används fyrfärgstryck, ofta CMYK-färger. C står 
för cyan, M står för magenta och Y står för yellow. Rent svart läggs också till som 
då K står för (Koblanck, 1997). Kulörer i CMYK-systemet anges med hjälp av 
procent av blandningar av CMYK-värden. Värdena är mellan 0-100%. För att ta 
fram CMYK-färger använder systemet sig av rasterpunkter (se figur 11 nedan) i 
olika storlekar och färger, hur stora rasterpunkterna är bestäms av procenttalet 
(Johansson, Lundberg & Ryberg, 2006). 
 

     
Figur 9. CMYK-blandning (Johansson, K., Lundberg, P. & Ryberg, R., sid. 71). 

2.7.2 Dekorfärg 

Om en speciell färg ska tryckas kan dekorfärg användas, alltså en enda tryckfärg. 
Pantone Matching System, PMS, är ett system för dekorfärger. Systemet bygger på 
nio olika grundfärger, som kan blandas till 1114 olika kulörer. Pantone-färger 
förekommer i företags grafiska profiler och logotyper. Systemet har en större 
färgrymd än CMYK, därför är det omöjligt att konvertera en Pantone-färg till 
CMYK och få den identisk (Johansson, Lundberg & Ryberg, 2006).  
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3 Metod och genomförande 
I detta avsnitt beskrivs metoderna som använts och tillvägagångssättet för att 
kunna besvara syftet och frågeställningarna. 

3.1 Datainsamling 
Här beskrivs hur vår datainsamling gått till med litteraturstudie samt intervjuer 
med Persgården och sakkunniga inom området. 
 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie, för att få en mer fördjupad kunskap inom 
området. Sökning har skett i bibliotekets databaser, böcker och i tidningsartiklar. 
Arbetet har sedan kompletterats med ett flertal intervjuer. I första hand har 
besöksintervjuer genomförts, men vid två intervjuer fanns det ingen möjlighet det, 
utan frågor mejlades till intervjupersonerna. De flesta intervjuer har spelats in för 
att underlätta arbetet med analysen.  

3.1.1 Intervjuer med Persgården 

Arbetet inleddes med ett möte med en av Persgårdens ägare på ett café i 
Huskvarna. De berättade för oss om verksamheten och sedan diskuterades alla 
produkter som de har idag och vad de själva har för uppfattning om dem. Efter 
mötet fick vi själva välja hur vi ville gå vidare efter de förutsättningar som 
diskuterades och alla förpackningar valdes att re-designas. 
 
Ett andra möte ägde rum med en av ägarna för Persgården på Visingsö för att 
uppleva Persgårdens atmosfär och för att se hur müslitillverkningen går till. Ett 
antal intervjufrågor hade förberetts och skickats till ägarna några dagar i förväg, 
för att de skulle få en chans att förbereda sig själva och för att mötet skulle flyta 
på. 

3.1.2 Intervju med sakkunniga 

En varumärkesstrateg på en kommunikationsbyrå i Jönköping som även arbetar 
med förpackningar kontaktades. Ett möte för att göra en besöksintervju 
bestämdes, som sedan genomfördes på deras kontor. Allmänna frågor om 
förpackningsdesign ställdes och som avslutning diskuterades Persgårdens gamla 
förpackningar. 
 
Kontakt togs även med en Art Director som har en egen verksamhet i Jönköping 
där hon bl.a. arbetar med att formge förpackningar, ta fram 
marknadsföringsmaterial och arbetar som stylist. Intervjun genomfördes i hennes 
studio. Med hjälp av henne ville vi få lite konkreta tips på hur man bör tänka vid 
utformningen av nya förpackningar. 
 
För att få en ännu större inblick i området, kontaktades en förpackningsdesigner 
via mail. Intresset för henne fanns eftersom en av oss läser hennes blogg som 
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handlar om förpackningar. Eftersom hon befann sig i Asien under en längre tid, 
mailades frågorna till henne. 
 
Då Saltå Kvarns förpackningar ingår i arbetets konkurrentanalys och ett intresse 
för deras förpackningar fanns, kontaktades deras formgivare som re-designade 
Saltå Kvarns produkter. Syftet var att se om det fanns en möjlighet att göra en 
telefonintervju eller maila frågor. För henne passade det bäst att ta frågorna via 
mail, vilket också genomfördes. 
 
Slutligen kontaktades ett tryckeri för att se hur processen kan gå till från en 
tryckklar PDF till färdig förpackning. Tanken var att ta reda på vilka olika 
möjligheter som finns inom tillverkning av förpackningar och få tips inför 
designprocessen. 

3.1.3 Besök på Empack 2014 

För att se ett utbud av förpackningar och för att ställa frågor om vad man bör 
tänka på när man arbetar med förpackningar samt att få inspiration, besöktes 
förpackningsmässan Empack 2014 i Malmö. Innan besöket studerades företagen, 
för att se vilka montrar som var intressanta att besöka och för att på så sätt spara 
tid på mässan. 
 

3.2 Designprocessen 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet och vilka metoder som använts under 
designprocessen. 

3.2.1 Moodboard 

En moodboard togs fram för att kunna sätta ihop olika idéer och tankar samt hitta 
den rätta känslan. Den användes för att visa uppdragsgivarna olika idéer och ge 
dem samt oss inspiration. Den var också bra för att diskutera fram vilka olika idéer 
som de själva gillade och för att hitta en kombination som passade. 

3.2.2 Konkurrentanalys 

För att hitta produkter till konkurrentanalysen studerades produkter som vi sedan 
tidigare visste hade synliga och genomarbetade förpackningar. För att bredda vårt 
synfält genomfördes en mindre undersökning på Coop Forum i Jönköping. Där 
studerades alla möjliga olika förpackningar, allt ifrån olja till knäckebröd. Sedan 
valdes fyra olika varumärken ut och deras förpackningsserie analyserades. Under 
analysen studerades all information på förpackningarna samt olika för- och 
nackdelar med dem. 
 
För att se hur Persgårdens produkter exponeras och hur det ser ut på hyllorna, där 
förpackningarna placeras, har besöks gjorts i olika butiker. På så sätt kunde en bild 



Metod och genomförande  

18 

fås av hur förpackningarna i framtiden kommer placeras. Den informationen var 
också värdefull att ha i designprocessen av de nya förpackningarna. 

3.2.3 SWOT-analys 

Företaget har studerats för att få fram deras styrkor, svagheter samt hot och 
utifrån det hittat nya möjligheter.  

3.2.4 Koncept och visualisering 

Skissarbete påbörjades för hand men det kändes ganska snabbt att det skulle ge 
oss mer att skissa via datorn och Adobes program. Ett antal varianter gjordes och 
för- och nackdelar vägdes mot varandra, för att sedan komma fram till det 
slutgiltiga förslaget. Persgårdens ägare involverades under processen. Under 
konceptarbetet har små prototyper tagits fram genom att skriva ut skisserna och 
sätta ihop dem, för att få en bättre bild av hur de ser ut. Arbetet har genomförts 
utefter olika designprinciper och regler. Under hela processens gång har hänsyn 
tagits till Livsmedelsverkets föreskrifter om hur en livsmedelsförpackning ska 
märkas. 
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4 Resultat och analys/Designprocessen 
Nedan presenteras resultatet utifrån frågeställningarna, svaret av tredje 
frågeställningen visar resultatet av de nya förpackningar som tagits fram för 
Persgården. 

4.1 Vilka kärnvärden vill Persgården kommunicera? 
Många av de kunder som idag köper Persgårdens produkter är hälsointresserade. 
Vi har valt att styrka budskapet av att produkterna är ekologiska och 
närproducerade och därmed förmedlat en hälsokänsla så att förpackningen drar åt 
sig fler potentiella kunder. 
 
Enligt Persgården har de flera olika kärnvärden - genuint, trovärdigt, ekologiskt 
och äkta. De vill dock också förmedla hälsa, kravmärkt, naturligt, osötat, 
näringsrikt och att deras produkter inte innehåller några halvfabrikat. De vill gärna 
att deras kärnvärden förmedlas med en gammeldags känsla och att 
förpackningarna ska höra ihop med den känsla som ges på Persgården och hur det 
ser ut där. De tycker själva att produkterna är lite plottriga och skrikiga i dagsläget. 
 
Kärnvärdena har valts ut med tanke på vad Holger och Holmberg (2002) säger: att 
de ska vara värdefulla, kommunicerbara samt unika. Utifrån det valdes 
kärnvärdena genuint, ekologiskt och hälsa ut från Persgårdens alla kärnvärden. 

4.1.1 Genuint 

Persgårdens verksamhet har funnits sedan år 1972 och speglar ett genuint företag 
med traditionen att tillverka müsli. Ganska snart efter att müslitillverkningen 
startades utökades företaget med gårdsbutik och försäljning av dadlar. 
Produkterna är gjorda av naturliga och bra råvaror. Atmosfären på Persgården är 
personlig, trivsam och trovärdig vilket de vill förmedla i sina produkter. 

4.1.2 Ekologiskt 

Alla Persgårdens produkter är ekologiska, även alla ingredienser i varje produkt 
och de flesta är också KRAV-märkta. Det vill de förmedla grafiskt på sina 
förpackningar. Müslin innehåller biodynamiskt odlat korn och vete samt sojamjöl 
som inte är genmodifierat, vilket speglar att det är en bra produkt. 

4.1.3 Hälsa  

Persgårdens motto är “En oas för hälsa och välmående”, vilket gärna får synas på 
förpackningarna. Råvarorna i sig är hälsosamma och naturliga vilket måste 
förmedlas på förpackningen. Müslin är dessutom nyckelhålsmärkt vilket ger en bra 
känsla av att vara en hälsoprodukt ut emot kunden. 
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4.2 Vilka element och märkningar måste finnas med på 
Persgårdens förpackningar? 
Nedan presenteras resultaten av vår litteraturstudie för vilka element och 
märkningar som måste finnas med på Persgårdens förpackningar. 

4.2.1 Märkningar på förpackningar 

Följande märkningar ska enligt Livsmedelsverket finnas med på en 
livsmedelsförpackning: 
1.     Beteckning 
2.     Ingrediensförteckning 
3.     Allergimärkning 
4.     Mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser 
5.     Nettokvantitet 
6.     “Bäst-före-dag” eller sista förbrukningsdag 
7.     Förvaringsanvisning 
8.     Namn och adress för tillverkare, förpackare eller säljare 
9.     Ursprung (endast i vissa fall) 
10.   Bruksanvisning (endast i vissa fall) 
11.   Verklig alkoholhalt (endast i vissa fall) 
12.   Särskilda märkningsregler för vissa livsmedel 
13.   Frivillig uppgift 
(Livsmedelsverket, 2013) 
 

 
Figur 10. Exempel på märkning på en förpackning (Livsmedelsverket, 2010). 
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4.2.1.1 Beteckning 
Namnet på livsmedlet ska förespråka vad förpackningen innehåller och får inte 
säga sig innehålla något annat än vad det gör (Livsmedelsverket, 2013). På 
Persgårdens produkter blir beteckningen Mysli, Dadlar, Hackade Dadlar, 
Strödadlar samt Frukt & Nötmix. 

4.2.1.2 Ingrediensförteckning 
En ingrediensförteckning som beskriver vilka varor livsmedlet innehåller ska 
finnas på förpackningen. Ingredienserna ska stå i ordning och börja med den 
ingrediens som det finns mest av (Livsmedelsverket, 2013). Det ska också stå vilka 
ingredienser som är ekologiska (Livsmedelsverket, 2013). Det är viktigt att skriva 
ut om livsmedlet har behandlats på något särskilt sätt, t.ex. om den har blivit 
hackad eller rostad (Livsmedelsverket, 2013). 
 
Ingrediensförteckningen som ska deklareras på Persgårdens förpackningar är: 
Müsli - kornflingor, veteflingor, hackade dadlar, rostade hasselnötter, bananchips 
med honung och rostat sojamjöl. 
Dadlar - dadlar och sojamjöl (förutom i de hela dadlarna). 
Frukt & Nötmix - cashewnötter, rostade hasselnötter, bananchips med honung 
och dadlar hackat med sojamjöl. 
 
Alla ekologiska ingredienser ska märkas ut med ett “E“ efter ingrediensen. De 
KRAV-märkta produkterna har även de märkts ut med ett “K”. 

4.2.1.3 Allergimärkning 
Vissa allergiframkallande ämnen är tvungna att deklareras. I Persgårdens fall blir 
de ämnena spannmål (vete och korn), sojamjöl och nötter (hassel- och 
cashewnötter) (Livsmedelsverket, 2014). 

4.2.1.4 Mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser 
En mängddeklaration ska finnas med på förpackningen och ska anges i procent. 
Det räcker med att ange procenthalten för den eller de ingredienser som 
livsmedlet består mest av och som har störst betydelse (Livsmedelsverket, 2010). 
 
I myslin ska procenthalten finnas med efter kornflingor, veteflingor, hackade 
dadlar, rostade hasselnötter och bananchips med honung. I frukt & nötmixen ska 
procenthalten anges på cashewnötter, rostade hasselnötter, bananchips med 
honung och dadlar. På Persgårdens strödadlar, hackade dadlar samt hela dadlar 
behöver det inte anges någon procenthalt. 

4.2.1.5 Nettokvantitet 
På förpackningen ska det deklareras hur mycket nettoinnehållet väger, alltså utan 
vikten av förpackningen och etiketterna m.m. (Livsmedelsverket, 2013). Myslin 
finns i förpackningar om 750g och 1500g. De hela dalarna samt hackade dadlar 
har en nettokvantitet på 400g och strödadlar har en vikt på 250g. Frukt & 
nötmixens nettokvantitet är 200g. 
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4.2.1.6 Bäst-före-dag 
En “bäst-före-dag”-märkning ska finnas med på förpackningarna. Ordningen på 
datumen ska vara dag, månad och år. Det ska t.ex. stå “Bäst före 01-03-2016” 
(Livsmedelsverket, 2010). 

4.2.1.7 Förvaringsanvisning 
Om produkten har en “bäst före-dag” så ska en förvaringsanvisning endast finnas 
med om förvaringen har betydelse för att livsmedlet ska fortsätta vara hållbart 
(Livsmedelsverket, 2010). På Persgårdens förpackningar ska det därmed stå 
“Förvaras torrt och svalt”. 

4.2.1.8 Namn och adress för tillverkare, förpackare eller säljare 
På förpackningen ska det stå namn och adress på tillverkare, förpackare eller 
säljare (Livsmedelsverket, 2004). På Persgårdens förpackningar blir det; 
Persgårdens Ekologiska AB, 560 34 Visingsö. Persgården själva vill ha med 
telefon, e-post och adress till hemsidan. 

4.2.1.9 Ursprung 
Det är viktigt att skriva ut ursprunget så att man inte vilseleder kunden. På 
förpackningarna måste det därför finnas med information om varifrån 
ingredienserna kommer (Livsmedelsverket, 2014). I Persgårdens fall där dadlarna 
kommer från ekologiska odlingar i Pakistan, ska detta anges. 

4.2.1.10 Särskilda märkningsregler för vissa livsmedel 
Med särskilda märkningsregler innebär märkningar som inte alla livsmedel 
behöver ha (Livsmedelsverket, 2010). För Persgården är dessa 
nyckelhålsmärkning, EU-logotyp, KRAV-symbol och näringsvärdesdeklaration.  
 
Näringsvärdesdeklarationen är en viktig del på förpackningen, där ska innehållet 
av energi och näringsämnen presenteras. Näringsvärdesdeklarationen måste bara 
finnas med om varan påstår sig ha vissa näringsmässiga egenskaper, som t.ex. en 
“låg fetthalt”. Det finns två typer av näringsvärdesdeklaration, där den ena är 
något förenklad (Livsmedelsverket, 2013). Näringsvärdesdeklarationen är inte 
nödvändig på Persgårdens förpackningar, men det är ändå en viktig del på 
hälsosamma produkter. Samma näringsvärdesdeklarationer som använts på de 
gamla förpackningarna ska användas, alltså ska både den förenklade samt den 
fullständiga näringsvärdesdeklarationen användas. 
 
Det är viktigt att märkningen inte vilseleder konsumenterna, den får t.ex. inte ljuga 
om mängden, datumet eller ursprunget. 

4.2.2 Bilder på förpackningar 

Om man använder sig av bilder eller illustrationer på förpackningar är det viktigt 
att bilden ger rättvisa åt innehållet, i och med att bilder har en stark effekt av 
märkningen. Nedan listas några exempel på hur bilden ska vara rättvisande: 

• “mängd - den får inte överdrivas 
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• proportioner av olika ingredienser - de får inte återges felaktigt 
• beredningsgrad - man ska se om maten är ätklar eller om den måste tillagas 
• ingående ingredienser - bara sådana ingredienser och tillbehör som finns i 

förpackningen får avbildas. Finns annat med på bilden, till exempel sådant 
som tillverkaren tänkt att man kan äta till, ska det stå ”serveringsförslag” 
eller liknande 

• fruktavbildningar - får i princip bara finnas om frukt ingår, undantaget om 
man inte förväntar sig att frukt eller fruktsaft ingår (till exempel i 
karameller med apelsinsmak)” (Livsmedelsverket, 2013). 

 
I Persgårdens fall är det viktigt att tänka på i utformningen av illustrationerna. 

4.2.3 Symboler på ekologisk mat 

När man importerar livsmedel från ett tredje land (land som inte ingår i EU eller 
EES) så är det krav på att man anmäler sig till ett kontrollorgan och låter sitt 
företag kontrolleras. För att man ska få sälja sitt ekologiskt producerade livsmedel, 
måste förpackningen innehålla ett kodnummer från den senast kontrollerande 
kontrollorganisationen. På Persgårdens produkter ska “Kiwa Sverige: SE-EKO-
01” anges tillsammans med EU-logotypen (Livsmedelsverket, 2014). 

4.2.3.1 EU-logotyp 
EU:s logotyp för ekologiska produkter (se figur 11 nedan) ska användas på 
ekologiska produkter som är producerade inom EU och ska placeras på alla 
Persgårdens förpackningar (Livsmedelsverket, 2013).  
Följande märkning ska finnas med på förpackningen på Persgårdens produkter 
“‘EU/icke-EU-jordbruk’ när en del av jordbruksråvarorna har producerats inom 
EU och en annan del har producerats utanför EU” (Livsmedelsverket, 2013). 
 

 
Figur 11. EU-logotyp (Europeiska kommissionen, u.å.). 
 
Logotypen ska tryckas i orginalfärgen (PMS 376). Den kan användas i olika 
storlekar men bör inta vara mindre än 13,5 mm x 9 mm. En tiondel av logotypen 
ska lämnas fri på alla kanter (Europeiska kommissionen, u.å.). 

4.2.3.2 KRAV-märkning 
Med KRAV-märkning (se figur 12 nedan) menas att en produkt är ekologiskt 
producerad. Vid framställande av produkten har man alltså tagit hänsyn till djuren, 
naturen, klimatet och människorna (KRAV, u.å.). Persgårdens mysli och de olika 
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produkterna med dadlar är KRAV-märkta, den enda som inte är det är frukt & 
nötmixen. 
 
När KRAV skrivs i text är det endast tillåtet att förmedla det med versaler. Minsta 
storleken på KRAVs logotyp är 12 mm från vänsterkant till högerkant. Det är 
viktigt att KRAV-märket görs lika tydligt som EU-logotypen för ekologisk 
produktion och märket ska placeras på sådant sätt på förpackningen att det är lätt 
för konsumenten att se den. Runt om logotypen ska det finnas en fri yta som ska 
vara lika stor som texten KRAV är hög. KRAV-märket ska tryckas i grönt (PMS 
342) på Persgårdens förpackningar och ytan inuti märket ska lämnas vitt (KRAV, 
u.å.). 
 

 
Figur 12. KRAVs logotyp (KRAV, u.å.). 
 

4.2.3.3 Nyckelhålsmärkning 
En nyckelhålsmärkning (se figur 13 nedan) används för att konsumenterna ska 
hitta de produkter på hyllan som är hälsosamma. Symbolen får användas när 
livsmedlet innehåller mindre och/eller nyttigare fett, mindre socker, salt eller en 
hög halt av kostfibrer och fullkorn (Livsmedelsverket, 2014). Nyckelhålet är ett 
registrerat varumärke och efter symbolen måste ®-märket finnas med. 
Nyckelhålet ska återges i den gröna färgen (PMS 356) på Persgårdens 
förpackningar. Frizonens bredd ska vara minst ¼ av symbolens diameter. 
Symbolen ska placeras på framsidan samt på baksidan eller på sidan av 
förpackningen (Livsmedelsverket, u.å.). 
 

 
Figur 13. Nyckelhålets logotyp (Livsmedelsverket, 2013). 

4.2.4 EAN-13 kod 

EAN-13 koden (se figur 1 nedan) är den som ska användas på Persgårdens 
förpackningar. Streckkoden får inte vara skrynklad utan den ska placeras på en slät 
yta och aldrig runt ett hörn. På förpackningen får det endast finnas en streckkod 
och den ska i möjligaste mån placeras minst 8 mm och högst 100 mm från kanten. 
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Den ska heller inte placeras på botten utan gärna på baksidan av förpackningen, 
helst till höger (GS1 Sweden, u.å.). Placeringen är inget krav och därför ska 
streckkoden placeras på sidorna på Persgårdens förpackningar. 
 

 
Figur 14. Exempel på en EAN-13 kod (GS1 Sweden, u.å.). 
 
 
Läsbarheten för en streckkod bygger på konstrasten mellan mörka streck mot en 
ljus bakgrund. Den bästa konstrasten ges av svarta streck mot vit bakgrund. Andra 
färgkombinationer kan fungera då den vanligaste avläsningsmetoden läser 
streckkoden genom att en röd ljusstråle passerar streckkoden. Metoden ser 
streckkoden på ett annat sätt än det mänskliga ögat. Därför är det svårt att 
bedöma kontrasten själv, utan man måste testa om streckkoden har tillräckliga 
kontraster och fungerar på en speciell bakgrund (GS1 Sweden, u.å.). 
 

4.3 Hur kan vi förändra Persgårdens befintliga 
förpackningsserie så att den blir mer enhetlig, unik och 
kommunicerar deras kärnvärden?  
Nedan presenteras resultatet av frågeställning 3. Först presenteras intervjuerna och 
de olika analysverktygen som använts. Till sist redogörs designprocessen. 

4.3.1 Intervjuer 

4.3.1.1 Intervju 1 med Persgården 
Resultatet från vår första intervju med Persgården var att alla förpackningar 
behöver bli mer enhetliga. De ville också ha en ny lösning på förpackningen med 
hela dadlar samt den stora müsliförpackningen. Persgården talade om för oss att 
de är ett litet företag och kan därmed inte spendera hur mycket pengar som helst 
på förpackningarna. Därför var ett ekonomiskt tänk tvungen att finnas med i 
beräkningen. 

4.3.1.2 Intervju 2 med Persgården 
Persgården berättade för oss att deras primära målgrupp är alla - äldre, yngre, 
småbarnsfamiljer och aktiva människor. En lite mer specifik målgrupp behövde 
tas fram, för att kunna ha något att arbeta mot i framtagandet av deras nya 
förpackningar. De svarade då att alla som har ett intresse för hälsa är deras 
målgrupp. De ville att deras produkter, genom designen, ska signalera att de är 
nyttiga och trovärdiga, utan att konsumenten behöver läsa på förpackningen.  
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De ville helst inte använda sig av de befintliga bilderna som redan fanns på 
förpackningarna. De var öppna för vårt förslag om att ha fönster, för att se 
förpackningens innehåll. Den röda färgen som de hade innan behövde 
nödvändigtvis inte finnas kvar. 

4.3.1.3 Intervju med varumärkesstrateg 
Enligt varumärkesstrategen har de olika processer för att ta fram en förpackning, 
beroende på upplagans storlek. Det beror också på hur de ska förpackas - om det 
ska göras för hand eller av en maskin. 
 
För att få fram Persgårdens kärnvärden, genuin, ekologisk och hälsa, ansåg 
varumärkesstrategen att en plastförpackning var utesluten. Han tyckte istället att 
man ska använda sig av material som trä eller rå kartong. Varumärkesstrategen 
tyckte inte att Persgårdens gamla förpackningar förmedlar “på-landet-känslan”, 
som de borde göra. Han anser inte att bilder på livsmedelsförpackningar känns 
inbjudande, utan tycker istället att ett fönster visar produkten på ett bättre sätt. 
Han tipsade att med en tight budget kan det vara bra att trycka etiketter som 
klistras på förpackningen, eller att digitaltrycka en mindre upplaga förpackningar. 
 
När en hel förpackningsserie designas, föreslog han att man börjar med den 
minsta förpackningen eller den som är i mitten i storleksordningen. På så sätt kan 
designen testas på de olika storlekarna och formerna av förpackningarna. Man kan 
t.ex. se om logotypen kan vara i samma storlek på alla förpackningar eller om den 
då kanske ser för liten ut på den största förpackningen och tvärtom på den minsta. 
Det är viktigt att se till att förpackningarna hänger ihop. I åtanken ska finnas att 
konsumenterna tittar på priset och förpackningen, en “snygg” förpackning väljs 
oftare än en “ful”. 
 
Varumärkesstrategens tips till oss var att ha med en stämpel som ger en 
kvalitetskänsla eller ha med ett sigill med logotyp. Han tipsade om att ytan kan 
präglas för att kvaliteten ska höjas. 
 
De tips som kändes mest användbara att följa med tanke på den tighta budgeten 
var att göra förpackningarna hantverksliknande, samt att använda oss av mindre 
färg än vad de hade tidigare för att komma närmare naturen. 

4.3.1.4 Intervju med Art Director 
I processen, enligt Art Directorn, är idén en väldigt stor del, samtidigt som man 
måste läsa på och bl.a. se vilka konkurrenter som finns, var produkten ska säljas, 
innehåll, stil m.m. När en förpackning ska designas är det enligt Art Directorn 
viktigt att tänka på var förpackningen ska stå. Om den t.ex. ska stå framför en 
brun bakgrund, är det inte ett bra val att göra en brun förpackning. Hennes tips är 
att åka ut i butikerna och kolla hur det ser ut. 
 
I dagsläget tycker hon att Persgården förmedlar lite för mycket hemmagjort. De 
förmedlar också att de är nyttiga, men kommer de stå bredvid en snygg 
förpackning är de troligt att de ändå förlorar, även om det är en bättre produkt. 
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Art Directorn ansåg precis som varumärkesstrategen att bilder på Persgårdens 
förpackningar inte var att föredra eftersom innehållet inte har en estetisk skönhet. 
Hon tyckte istället att ett fönster på förpackningen speglade innehållet bättre. 
 
Hon gav som förslag att fundera över färgantalet för att hålla nere kostnaden. För 
att de ska hålla ihop bör familjekänslan i förpackningarna tas fram. Det är också 
viktigt att få produkterna att särskilja sig från varandra så att inte fel förpackning 
väljs i hyllan och konsumenten kommer hem och blir besviken. Ett tips från Art 
Directorn var att använda handtext för att förpackningarna ska se “hemmagjorda” 
ut. 

4.3.1.5 Intervju med förpackningsdesigner 
När en förpackning designas är det enligt förpackningsdesignern viktigt att förstå 
sin målgrupp och att hitta rätt visuellt uttryck, känsla (material) och funktion. Att 
skapa ett mervärde är också bra att tänka på.  
 
Enligt förpackningsdesignern säljer det bra när konsumenten vet vad som är i 
förpackningen. Istället för bilder är fönster på förpackningen ett bra alternativ. 
Konsumenterna gillar, "What you see is what you get". För att få fram en viss 
känsla är materialvalet avgörande samt val av färg och grafik. Trenderna inom 
förpackningsdesign idag, är enligt förpackningsdesignern att produkter är 
närproducerade och ekologiska med ett tydligt ursprung.  

Förpackningsdesignern sa precis som Art Directorn att det är viktigt att tänka på 
hur det ser ut i butiken när man designar sin förpackning. Det är viktigt att se till 
att de hör ihop och att skapa en röd tråd. 

4.3.1.6 Intervju med Saltå Kvarns formgivare 
För att få inblick i en formgivares arbete har frågor ställts till Saltå Kvarns 
formgivare om hur de gick tillväga när de utformade en ny design till sina 
förpackningar. Formgivarens uppdrag var att formge en och samma slangpåse (se 
figur 15) där endast produktnamn och produktinformation byts ut. Tanken var att 
de kunder som vill köpa biodynamiska produkter ska se att de nya produkterna 
”bara” är ekologiska och alltså inte biodynamiska. Hon försökte hitta grundpelare 
i den gamla formen. Till dem tog hon fram ett randigt mönster (se figur 15) för att 
få lite liv i förpackningen. Eftersom de inte kunde enas om en färg, var det någon 
som vid ett krismöte frågade ”kan vi inte ha alla färger?”. Hade de vetat vad det 
kostat hade det nog inte gått igenom, men idag är de glada att de inte visste det, då 
det blivit väldigt lyckat. Formgivaren tyckte att de var självklart att arbeta med 
illustrationer, då de gjort det historiskt och hon tycker att det är svårt att få 
livsmedel att se smakligt ut på bild. 
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Figur 15. Slangpåse med randigt mönster (Saltåkvarn, u.å.). 
 

När en hel förpackningsserie ska designas tycker hon det är viktigt att tänka på att 
man kommer att arbeta med både långa och korta produktnamn samt stora och 
små förpackningar. Man bör fundera på storleken på typsnitt och inte bara dra 
upp bilden på en stor förpackning. Det är viktigt att tänka optiskt. Brödtexter och 
informationstexter bör hållas lika på alla förpackningar men framsidan kan 
anpassas efter produkterna. Ett tips enligt formgivaren är att strunta i olika 
skrivregler på framsidan och istället se den som en bild. Det är viktigare att 
framsidan blir “fin” än “rätt”. 

4.3.1.7 Intervju med ett tryckeri 
Beroende på vilket tryckeri som väljs innebär det olika möjligheter och 
begränsningar. Ett generellt tips är att det inte går att trycka ljusa färger på bruna 
kartonger och därför bör mörkare färger väljas. Tryckeriet anser att om det är över 
1000 förpackningar ska inte etikett användas. 
 
Att använda sig av fönster på förpackningar kostar inte så mycket extra om det är 
större upplagor enligt tryckeriet. Små upplagor (mindre än 1000 förpackningar) 
gör att det blir dyrt. Fönstret får inte vara för stort i förhållandet till förpackningen 
så att det buktar ut. Det är då att föredra att ha en tjockare kartong. 
 
Ett tips som gavs var att skriva ut ett exemplar av förpackningen och klippa och 
klistra för att få ihop en prototyp av hur det kommer se ut. På så sätt kan man se 
att alla saker ligger på rätt ställe och åt rätt håll. 

4.3.2 Konkurrentanalys 

Fyra olika förpackningsserier och varumärken har studerats för att hitta olika för- 
och nackdelar med respektive produkt. 
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4.3.2.1 Saltå Kvarn 
Saltå Kvarns produkter (se figur 16 nedan) har ett genomgående formspråk och 
använder sig av starka färger, vilket gör att de lätt känns igen på hyllan. På 
framsidorna är produktnamnet och varumärket framtydande. Produktnamnet står 
också på de flesta sidor, vilket gör att det alltid syns vad det är för produkt 
beroende på hur förpackningen står. På de flesta produkterna finns ett fönster 
vilket visar innehållet och inte vilseleder kunden. Fönstret är gjort av cellulosa, 
vilket betyder att hela förpackningen kan återvinnas som pappersförpackning. På 
de förpackningarna som inte har fönster använder de sig av illustrationer istället 
för produktbilder, vilket visar produkten på ett mer lekfullt sätt och passar 
formspråket bättre än en produktbild. På framsidan finns deras egen “EKO-
stämpel” samt KRAV-märket på alla ekologiska produkter, vilket gör att 
konsumenten lätt ser att de är ekologiska. De har även med EU-logotypen på 
förpackningen. De använder sig av förpackningen till att stärka sitt varumärke 
genom att använda sig av storytelling. De beskriver även produkten på ett 
intressant och lärorikt vis. Kunderna får ett mervärde genom att de har med 
recept på förpackningarna, det visar hur produkten kan användas. Saltå Kvarn är 
måna om återkoppling från kunderna, då adressen är tydlig med rubriken 
“Kontakta oss gärna”. Innehållsförteckningen är tydlig med rätt information och 
förpackningarna är lätta att återförsluta. 
 

 
Figur 16. Produkter från Saltå Kvarn (Saltåkvarn, u.å.). 
 

4.3.2.2 Rudenstams 
Rudenstams Bär & Frukt (se figur 17 nedan) är beläget utmed Vättern ovanför 
Jönköping. De har nyligen gjort en re-design av sina produkter och den nya 
designen är enkel, tydlig och genomgående. På etiketterna är det endast enkla 
illustrationer av innehållet. De använder sig enbart av en etikett och inte mer 
information än nödvändigt. Rudenstams lyfter det lokala och svenska med en kort 
text. På korken finns även logotypen vilket gör att avsändaren syns direkt när en 
låda öppnas. 
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Figur 17. Produkter från Rudenstams. (Rudenstams Bär & Frukt, u.å.). 
 

4.3.2.3 Renée Voltaire 
Renée Voltaire tar fram ekologiska och hälsoinriktade produkter (se figur 18 nedan). 
Hennes produkter sticker ut från andra produkter på hyllan, då de är färgglada och 
kontrastrika. En förpackning med crunch har bl.a. studerats. Till att börja med är 
det lätt att se vad förpackningen innehåller, då produktnamnet syns tydligt. Hon 
har jobbat mycket med typografin och gjort en marginaljustering på rubriken samt 
justerat texten längre ner runt bilden, allt känns väldigt genomarbetat. Den rosa 
färgen övergår till illustrationer längst upp. På så sätt blir det ingen stark övergång 
och det ger en lekfullhet i förpackningen. Fönstren som de har på sina 
förpackningar är ett bra sätt att visa innehållet. Renée Voltaire har personliga texter 
på sina förpackningar vilket gör att hela företaget känns personligt. På de flesta 
förpackningarna finns ett recept på sidan för att ge inspiration. 
Ingrediensförteckningen och EU-logotypen är tydliga. 
 

 
Figur 18. Produkter från Renée Voltaire. (Renée Voltaire, u.å. & Ica Maxi, u.å.). 
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4.3.2.4 Torfolk Gård 
Torfolk Gård är beläget i Värmland och producerar ekologiska sylter, safter och 
grönsaker. Fokus har lagts på sylterna i vår konkurrentanalys (se figur 19 nedan). 
Redan i rubriken lyfter de det ekologiska, till exempel “Ekologisk Drottningsylt”. 
Förpackningen har en tydlig och enkel design men som ändå förmedlar mycket 
utan att bli rörig. Den är lätt att urskilja i butikshyllan i och med att de har en 
neutral grundfärg på etiketten och att rubriken följer samma färg som innehållet 
har. Ett exempel är blåbärssylt som har en blå rubrik. Genom att använda sig av 
illustrationer, skapar de en designmässig känsla på sin förpackning och den bidrar 
också till att produkten känns ekologisk. Torfolk Gård använder sig av storytelling 
på framsidan vilket visar på att de är ett mindre och personligt företag. På kanten 
av locket har de placerat budskapet “Mat vi själva vill äta”, vilket gör de mer 
personliga. Torfolk Gård har satt EU-logotypen och KRAV-märkningen tydligt så 
att konsumenten lätt kan urskilja ekologiska och KRAV-märkta produkter. De har 
också en märkning där det står hur många procent bär produkten innehåller, vilket 
ger en känsla av att det är få tillsatser. Utrymmet på baksidan av förpackningen 
används på bästa sätt, informationen är relevant och tydlig i och med 
avgränsningarna. Torfolk Gårds produkter ser inte dyra ut men de förmedlar ändå 
en känsla av lyx. 
 

 
Figur 19. Produkter från Torfolks Gård. (Torfolk Gård, u.å.). 

4.3.3 Persgårdens gamla förpackningar 

Persgårdens gamla förpackningar (se figur 1 ovan) speglade inte att de tillhörde 
samma förpackningsserie och hade ingen genomarbetad design. Logotypen var 
olika på alla förpackningar vilket inte gjorde dem enhetliga. Dessutom hade alla 
olika formspråk vilket också kunde försvåra för konsumenten att se att de kom 
från samma företag. Delar av sortimentet gav inte känslan av att vara ekologiska 
och av en hög kvalitet.  

4.3.4 SWOT-analys 

En SWOT-analys över Persgården som företag, där en av möjligheterna som 
hittats är att göra en ny förpackningsserie. 
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Figur 20. SWOT-analys för Persgården. 

4.3.5 Koncept och visualisering 

Först presenteras övergripande om alla förpackningar och vad de har gemensamt, 
sedan följer en text om respektive förpackning och vad som särskiljer dem från de 
andra. 

4.3.5.1 Färg- och materialval 
Efter en intervju som genomfördes med en av ägarna på Persgården, framgick det 
för oss att den röda färgen som de idag använder på sina förpackningar, inte 
nödvändigtvis var tvungen att finnas med på de nya förpackningarna. Den röda 
färgen plockades bort och endast svart färg på den råa kartongen användes 
(undantag är för KRAV-logotypen, EU-logotypen och nyckelhålsmärkningen som 
trycks i dess respektive gröna färger). Då det ger den bästa kontrasten och den 
bästa läsbarheten. Kombinationen valdes för att hjälpa till att skapa en 
gammaldags känsla som var ett av Persgårdens önskemål. Materialet som valdes är 
en brun rå kartong med en rustik känsla och som förmedlar att det är en hälsosam 
och ekologisk produkt vilket är två av kärnvärdena. Tanken är att hela 
förpackningen ska ge en “på-landet”-känsla och därmed valdes en rå kartong för 
att den ska sticka ut på hyllan bland sina konkurrenter. Som t.ex. hyllan där 
dadlarna står tillsammans med russinen, där russinförpackningarna oftast har 
mycket röd färg (se figur 21 nedan). Det är också en av anledningarna till att den 
röda färgen plockades bort. 
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Figur 21. En hylla på Coop Forum i Jönköping där de flesta russinförpackningarna är röda. 
Till höger längst upp syns Persgårdens gamla förpackningar. 
 

4.3.5.2 Fönster 
Enligt ett förslag från oss som godkändes från Persgården, samt tips från flera av 
de sakkunniga, placerades ett fönster (se figur 22 nedan) långt ner på påsarna och 
kartongerna. Som förpackningsdesignern påpekade, uppskattar konsumenterna 
“what you see is what you get”. Både Reneé Voltaire och Saltå kvarns produkter 
har fönster där innehållet visas tydligt. Fönstrets storlek på kartongerna är 60x17 
mm och allt text är satt utifrån storleken på fönstret. På müsliförpackningarna 
skiljer sig fönstrets storlek i och med att förpackningarna har olika bredd, men 
även där är texten anpassad efter fönstrets. Illustrationer lades till för att få 
förpackningen mer visuellt tilltalande. Flera av våra intervjupersoner tyckte 
dessutom att en illustration är bättre än en bild i vissa lägen, då det som ska 
fotograferas inte har ett estetiskt utseende. Eftersom det finns ett fönster på 
förpackningarna behöver inte illustrationerna vara speciellt detaljerade. 
 

 
Figur 22. Fönster på de nya förpackningarna. 



Resultat och analys/Designprocessen  

34 

4.3.5.3 Logotyp 
Logotypen var olika på alla gamla förpackningar, vissa hade en gul bakgrund och 
på vissa var inte själva illustrationen likadan. Fokus hade inte tänkt läggas på 
logotypen men en ny version var tvungen att tas fram, så att alla nya förpackningar 
fick samma logotyp (se figur 23 nedan). Därmed valdes den gula färgen bort och 
logotypen ser nu mer ut som ett sigill, vilket varumärkesstrategen tipsade om för 
att ge förpackningen en mer “på-landet”-känsla. Texten “Anno 1972” behölls 
eftersom det ger en stark känsla av ett genuint företag vilket är ett av Persgårdens 
kärnvärden. Logotypen är placerad högst upp på alla förpackningar för att den ska 
vara tydlig. 
 

 
Figur 23. Persgårdens nya och förenklade logotyp. 
 

4.3.5.4 Typografi 
Persgården var inte noga med att samma typsnitt som de haft tidigare skulle 
användas, då de inte har några inarbetade typsnitt. Typsnittet som är valt till texten 
“Persgårdens ekologiska” är Big Caslon. Det är en lättläst antikva och påminner 
lite om vanliga typsnitt som Times m.m. men ger en lite mer lekfull känsla. 
Typsnittet som valts till produktnamnet heter Notera och är ett skripttypsnitt som 
ser handskrivet ut vilket lämpar sig bra för att få fram en genuin känsla. 
 
Saltå kvarns formgivare anser att förpackningarnas framsidor bör ses som en bild. 
Därför skiljer sig teckengraden på “Persgårdens ekologiska” samt produktnamnen 
på de olika förpackningarna. Hon anser också att brödtexterna och 
informationstexterna ska vara lika på alla förpackningar. Därför är all brödtext 
skriven i 10 punkter i Times, som är ett typsnitt med seriffer. På så sätt ökas 
läsbarheten då det är ganska mycket text som Persgården vill förmedla. Typografin 
är hierarkiskt ordnad med olika storlekar och vikter på rubriker och text. All 
informationstext ligger i gemener för att det ska vara lättläst och de är i 
punktstorlek 8. Mellanrubriker och vissa framträdande texter är i fetstil. 
Utmärkningar i ingrediensförteckningen om vad som är KRAV- respektive 
ekologiskt har valts att skrivas i kapitäler, för att de inte ska bli allt för 
framträdande och ta för mycket uppmärksamhet. 
 
Texterna på förpackningarna har gåtts igenom och kortats ner för att inte ge 
överflödig information. Mycket av texten har dessutom tagits bort, då det stod 
samma saker på flera ställen. På de olika förpackningarna hade de olika 
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beteckningar, som t.ex. på några där det stod näringsanalys och på andra 
näringsvärde. Adressuppgifterna varierade också mellan de olika förpackningarna. 
Alla texter har grupperats för att lättare orientera användaren (se figur 24 nedan). 
På baksidan följer först en informationstext om produkten och därefter finns en 
liten storytellingtext om Persgården såsom Torfolks Gård och Saltå kvarn har 
gjort. Storytellingtexten har lagts till på baksidan då förpackningar är en av de 
viktigaste varumärkesbärarna gentemot konsumenten och kan bidra till att stärka 
Persgårdens varumärke. Storytellingtexten hjälper till att förmedla kärnvärdet 
genuin. Serveringsförslag har lagts till på de olika produkterna för att hjälpa 
användarna att förstå och ge tips på hur de kan använda produkterna. Längst ner 
ligger även en text om Persgårdens övriga sortiment. Längden av texterna på 
baksidan är anpassade efter förpackningarnas storlek. För att göra förpackningen 
extra tydlig om produkten t.ex. skulle hamna bak- och fram i hyllan i affären, har 
texten “Persgårdens ekologiska” följt av produktnamnet placerats på baksidan. 
Texten skapar också en likhet mellan förpackningens fram- och baksida. Rubriken 
kan attrahera konsumenten medan den övriga texten hjälper konsumenten att 
orienteras genom baksidan. 
 

 
Figur 24. En bild på planskissen av den slutliga förpackningen för Strödadlar. 
 
 
På kartongernas ovan- och undersida finns produktnamnet placerat, ifall 
konsumenten förvarar sin kartong i en låda i köket så ser personen lätt vad det är 
för produkt. Det är även bra i butiken om en kartong t.ex. har vält i hyllan, då syns 
det fortfarande vad det är för något. Den texten är skriven i typsnittet Big Caslon 
som även “Persgårdens ekologiska” är skriven i. 
 
Informationen och andra element som ska finnas med på förpackningarna har 
flyttats runt efter hand för att få ungefär samma mängd text på båda kortsidorna 
och för att balansera upp förpackningen. Till att börja med satt t.ex. EAN-koden 
på vissa förpackningar på baksidan, men för att få alla förpackningar lika och en 
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balanserad layout placerades EAN-koderna på ena kortsidan istället. Enligt 
riktlinjerna för var EAN-koden ska placeras, ska den i möjligaste mån placeras på 
baksidan men det är alltså inget krav. Kontrasten mellan EAN-koden och 
bakgrunden ansågs vara tillräckligt stor så att en vit platta inte behövde placeras 
bakom EAN-koden. Om förpackningarna ska tryckas bör dock streckkoden testas 
innan. 
 

4.3.5.5 Ekologiska märkningar 
Nyckelhålsmärkningen, KRAV-logotypen samt EU-logotypen är placerade väl 
synliga på alla förpackningar som ska ha respektive märkning. Under EU-
logotypen står kontrollnumret som måste finnas nära EU-logotypen samt texten 
“EU/Icke EU-jordbruk”. Texten är skriven i ett linjärt typsnitt då den inte måste 
vara så markant och till bildtexter bör ett linjärt typsnitt användas. Texten är 
placerad enligt närhetens lag till logotypen. EU-logotypen är placerad i dess minsta 
storlek som är 13,5 x 9 mm. Därefter placerades KRAV-logotypen och 
nyckelhålsmärkningen i samma storlek som EU-logotypen, eftersom deras minsta 
storlek är mindre än EU-logotypens. Hänsyn till frizonerna runt logotyperna har 
tagits. Det är viktigt att logotyperna som förmedlar att en produkt är ekologisk, 
framträds tydligt enligt vår konkurrentanalys. 
 

4.3.5.6 Designprinciper 
Designprincipen balans har använts på alla förpackningar i och med att det mesta 
är placerat symmetriskt och hänsyn har också tagits till flera andra designprinciper 
under designprocessen. Budskapet ” Less is more” har följts, vilket de förra 
förpackningarna inte speglade. Flera element linjerar med varandra och följer 
närhetens lag när det gäller var de olika elementen ska placeras. 
 
Alla Persgårdens förpackningar har framtagits efter en grundlig undersökning av 
Livsmedelsverkets föreskrifter (se punkt 4.2), om vad som måste finnas med på 
Persgårdens förpackningar och hur det ska se ut. 
 

4.3.5.7 Müsliförpackningen 
Müsliförpackningarna finns i två olika utföranden, en med en nettovikt på 750g 
som är långsmal och en på 1500g som är i ungefär samma höjd fast bredare. Den 
lilla förpackningen är i samma storlek och konstruktion som den gamla medan 
den stora förpackningen har förbytts till en annan modell. 
 
Till en början användes ett annat typsnitt och formspråk än vad den slutgiltiga 
designen har (se figur 25 nedan). Efter att ha diskuterat med varandra samt gått 
igenom vad de olika sakkunniga personerna sagt, omarbetades designen. Den 
tidigare designen hade bara vetestrån på framsidan och inga på sidorna, vilket 
ändrades under ett senare skede. I den första skissen satt de olika logotyperna som 
garanterar att produkten är ekologisk odlad på framsidan och på ena kortsidan, 
senare kom dem att läggas på framsidan samt på baksidan istället. 
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Figur 25. En planskiss på müsliförpackningen i ett tidigt skede. 
 
 
På müsliförpackningarna illustrerades vetestrån då människor ofta kopplar ihop 
det med müsli. För att göra förpackningen enkel och tydlig illustrerades inte t.ex. 
nötter och bananer som också finns med i müslin. Persgården ville fortsätta med 
den svenska stavningen av ordet müsli alltså “mysli”. 
 
Från början var förslaget som sagt en design utan vetestrån på kortsidorna (se 
figur 25 ovan). Det konstaterades dock att det kändes tomt och därför placerades 
även långa vetestrån på sidorna. För att göra det effektfullt placerades en tonplatta 
över delar av stråna, så att texten fortfarande skulle kunna läsas. Med andra ord får 
ögat skapa en illusion av att stråna fortsätter längs hela sidan, se figur 26 nedan. 
 

 
Figur 26. Planskiss på den slutliga, stora müsliförpackningen. 
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Ett resultat av vår konkurrentanalys är att recepten har behållits på baksidan av 
müsliförpackningen, för att skapa mervärde och visa konsumenten hur produkten 
kan användas på olika sätt. 
Nyckelhålsmärkningen, KRAV-logotypen och EU-logotypen är placerade på både 
fram- och baksida för att användaren lätt ska se att produkten är ekologisk, 
KRAV-odlad och nyckelhålsmärkt. 
 

 
Figur 27. Den slutgiltiga lilla müsliförpackningen. 
 

4.3.5.8 Förpackningar för dadlar 
Dadlarna finns i tre olika utföranden - strödadlar, hackade dadlar och hela dadlar. 
De hackade och de hela dadlarna återfinns i en förpackning där nettovikten är 
400g och strödadlarna finns i en mindre förpackning där nettovikten ligger på 
250g. Eftersom Persgården ville hitta en ny förpackning till de hela dadlarna, 
valdes de att förpackas i samma sorts kartong som hackade dadlar. Det gör att 
förpackningsserien blir mer enhetlig. 
 
Till en början skissades det på olika förslag på hur förpackningarna för dadlar 
skulle se ut. En förpackning med mönster skissades bl.a. fram. En grön färg valdes 
att arbeta med för att symbolisera att produkten är ekologisk (se figur 28). Sedan 
togs också en modell fram med illustrerade fåglar (se figur 29). Den ena fågeln 
placerades precis ovanför fönstret så att det såg ut som om den åt av produkten. 
Då förpackningen inte kändes genuin utan mer lekfull, tillfrågades ett tiotal 
potentiella köpare. Det visade sig att förpackningen kunde misstolkas som att det 
var fågelmat och iden förkastades. På baksidan av den skissen placerades huset 
som finns representerat i logotypen. Huset gick runt ena kortsidan med en aning 
opacitet. Den idén gillade de flesta tillfrågade men den togs bort eftersom 
produktnamnet senare placerades på baksidan för att göra det tydligare och då fick 
huset inte längre plats.  
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Figur 28. Tidigare skiss av dadelförpackning. 
 

 
Figur 29. Tidigare skiss av dadelförpackning. 
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När vi frågade ett par personer vad de tyckte om förpackningarna, framkom det 
att de gillade müsliförpackningen bäst av alla förpackningar. Det de tyckte om 
mest var illustrationerna av vetestråna och därmed bestämdes det att försöka göra 
resterande förpackningar liknande müslin. Då formades en idé om att illustrera en 
dadelklase. 
 
Förpackningarna för dadlar fick som sagt en liknande layout som 
mysliförpackningarna, bortsett från illustrationerna som skiljer (se figur 30 nedan). 
 
KRAV-logotypen och EU-logotypen är placerade på både framsidan och på ena 
kortsidan för att användaren lätt ska se att produkten är ekologisk och KRAV-
odlad. Anledningen till att de är placerade på kortsidan och inte baksidan som 
müsliförpackningarna, är att det skulle bli för trångt på de små kartongerna.  
 

 
Figur 30. Den slutgiltiga förpackningen för Hackade dadlar. 
 

4.3.5.9 Förpackningar för Frukt & Nötmix 
Förpackningen för frukt & nötmix har samma volym och form som 
förpackningen för strödadlarna, men en nettovikt på 200g.  
 
Till förpackningen gjordes ingen skiss med de tidigare designförslagen då den 
skulle ha en liknande design som dadlarna. Layouten liknar dadelförpackningarna 
men illustrationerna skiljer sig. Illustrationerna på frukt & nötmixen är i form av 
en dadelklase, några hackade bananer samt cashew- och hasselnötter, som är 
innehållet i förpackningen (se figur 31 nedan). 
 
EU-logtypen är placerad på både framsidan och på ena kortsidan för att 
användaren lätt ska se att produkten är ekologisk. 
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Figur 31. Den slutgiltiga förpackningen för Frukt & Nötmix. 
 

4.3.5.10 Summering 
Genom att alla produkter har samma slags kartong, typografering, liknande form 
av förpackning och illustrationer så ger dem ett mer enhetligt utseende än tidigare. 
I och med att andra produkter i butikerna där Persgårdens nya förpackningar ska 
stå, har ett formspråk med mycket färg, blir Persgårdens förpackningar unika och 
sticker därmed ut på hyllan. Kärnvärdena genuint, ekologiskt och hälsa 
representeras i förpackningarna genom den råa kartongen och den enkla 
typograferingen tillsammans med illustrationerna. Logotypen som liknar ett sigill 
hjälper till att skapa en genuin känsla. De ekologiska logotyperna (EU-logotypen, 
nyckelhålsmärkningen samt KRAV-märkningen) hjälper till att förmedla att det är 
ekologiska produkter.
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5 Diskussion och slutsatser 
Nedan presenteras en diskussion av vårt resultat samt metodvalet. Vi tar upp 
svagheter och styrkor med vårt examensarbete och påtalar vad som hade kunnat 
göras bättre. Diskussionen presenteras utifrån vårt syfte. Syftet var att förändra 
Persgårdens befintliga förpackningar för att de skulle få ett mer enhetligt utseende 
mot kunden. Kunderna ska på så sätt lättare känna igen alla förpackningar i serien, 
samt att de ska sticka ut från andra liknande produkter på marknaden. Syftet var 
även att få en inblick i hur processen för att ta fram en livsmedelsförpackning går 
till och vad det är för speciella saker som bör tas hänsyn till i utformningen av 
förpackningen. 
 

5.1 Resultatdiskussion / Diskussion av designprocessen 
Vi är generellt nöjda med resultatet av arbetet. Nedan delas resultatdiskussionen 
upp i våra frågeställningar och här diskuteras slutresultatet och hur det blev i 
förhållande till syftet och våra frågeställningar. 

5.1.1 Vilka kärnvärden vill Persgården kommunicera? 

Under en intervju med Persgården frågade vi vilka kärnvärden de har, men de 
visste knappt vad kärnvärde innebär. Efter att vi förklarat för dem sa de ca tio 
olika ord som de vill stå för. Vi valde att fokusera på tre kärnvärden. Med en 
djupare diskussion hade det kunnat resulterat i mer rätta kärnvärden. Genuin, 
ekologisk och hälsa var de ord som valdes, för att de enligt oss speglade företaget 
på ett bra sätt. Kärnvärdena har påverkat förpackningarnas utseende, hade andra 
valts hade förpackningen antagligen inte sett ut på samma sätt. Kärnvärdet “hälsa” 
var svårt att kommunicera på ett bra sätt och alla ord har olika betydelse för olika 
användare. Det gör att vissa personer upplever det som vi vill kommunicera med 
förpackningarna och andra gör det inte. 
 
Persgården ville att designen skulle signalera att de är nyttiga och trovärdiga utan 
att konsumenten behöver läsa på förpackningen. Vi anser att de nya 
förpackningarna med en rå kartong och illustrationer, signalerar en mer 
närproducerad och ekologisk känsla, vilket också förpackningsdesignern anser är 
trendigt. Vi anser därmed att förpackningarna känns uppdaterade och mer 
trovärdiga.  

5.1.2 Vilka element och märkningar måste finnas med på Persgårdens 
förpackningar? 

För att svara på den här frågeställningen studerades Livsmedelsverkets hemsida. 
Deras hemsida innehåller mycket information och det var svårt att urskilja vad 
som var väsentligt för oss och inte. Viss information var svår att tolka då den var 
skriven fackmannamässigt, vilket kan ha påverkat reliabiliteten. Dock fick vi fram 
liknande resultat genom att studera en annan källa, vilket gör att reliabiliteten ändå 
ökar. Det är många aspekter att tänka på vid framtagningen av en 
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livsmedelsförpackning med alla märkningar som måste vara med och formuleras 
på ett visst sätt. Det är lätt att det kan bli fel och med tanke på det bör 
förpackningarna kontrolleras noga av uppdragsgivaren innan de trycks. Vi hade 
inte enbart kunnat ta samma information som de gamla förpackningarna, då de 
inte uppfyllde Livsmedelsverkets krav. 

5.1.3 Hur kan vi förändra Persgårdens befintliga förpackningsserie så 
att den blir mer enhetlig, unik och kommunicerar deras kärnvärden? 

Förpackningsserien har blivit mer enhetlig genom att vi använt samma typ av 
kartong, typografering och liknande illustrationer, vilket är en stor styrka för 
examensarbetet. Eftersom vi valde att gå ifrån den röda färgen, finns det en risk 
att igenkänningen minskat. Att göra denna stora förändring är baserad på 
intervjuerna och kändes därför välmotiverad. Förpackningarna sticker ut på hyllan 
då de andra förpackningarna som de står med oftast använder en röd eller annan 
markant färg. Förändringen av logotypen gör att förpackningarna blir mer 
enhetliga och gör att de blir lättare att koppla ihop med Persgården. I och med att 
de hela dadlarna har fått samma form som de hackade dadlarna, blir hela 
förpackningsserien mer enhetlig och passar bättre ihop när de ses tillsammans på 
hyllan. Det har varit svårt att göra en unik förpackning med hänsyn till ekonomin 
och att det finns så många olika slags förpackningar ute i butikerna. Däremot är de 
unika i sin kategori och sticker ut bland andra förpackningar på butikshyllan. 
 
De nya förpackningarna anser vi förmedlar deras kärnvärden genuin, ekologisk 
och hälsa genom sin design och text. Vi anser också att de nya förpackningarna, 
gentemot de gamla, har ett tydligare formspråk utan oväsentliga delar. 
 
Fönsterna som vi har lagt till på de nya förpackningarna, gör att konsumenten 
lättare kan urskilja vad produkten innehåller. De gamla förpackningarna hade 
endast en bild på innehållet, då vi placerade ett fönster istället och gjorde 
illustrationer, anser vi att förpackningen ser mer tilltalande ut. Till en början hade 
vi bara illustrationer av innehållet på müsliförpackningarna, då vi hade svårt att 
illustrera en dadel utan att det såg ut som ett russin. Dadelförpackningarna hade 
istället ett annat formspråk där vi använde oss av mönster. Vi kände oss inte nöjda 
med helheten av de sex förpackningarna. Tillslut kom vi dock på ett sätt att 
illustrera dadlar som gav innehållet rättvisa och blev därmed nöjda med helheten. 
Vi tror inte att alla förstår att dadelillustrationen symboliserar klasar av dadlar, 
trots det har vi valt att använda oss av de då fönstret på förpackningen visar 
innehållet. 
 
Efter besöket på Empack 2014 i Malmö konstaterade vi att användningen av 
etiketter är stor bland företagen. Tryckeriet som vi hade kontakt med ansåg dock 
att etiketter inte bör användas på en volym som är större än 1000 förpackningar, 
vilket Persgården har. Persgården ville inte heller själva gå över till en förpackning 
med etiketter. Vi anser att det på vissa av Persgårdens förpackningar som är i en 
mindre upplaga skulle vara bra att använda sig av etiketter, då de skulle slippa att 
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köpa in många förpackningar på en och samma gång. Etikettanvändningen gör de 
lättare kan byta ut innehållet om något skulle behöva ändras.  
 
Att vi har varit två stycken som har jobbat med examensarbetet tillsammans har 
stärkt arbetet. På så sätt har vi kunnat diskutera oss fram till olika designförslag 
och fått ett mer genomarbetat resultat. 

 

5.2 Metoddiskussion 
Metoderna har i stort sett fungerat bra och hjälpt oss att besvara vårt syfte och 
våra frågeställningar. Metoderna som valts har gett arbetet en relativt hög 
reliabilitet. Här nedan kan du läsa en diskussion om våra metodval, där vi lyfter 
styrkor och svagheter i arbetets tillvägagångssätt. I och med att studien är speciellt 
inriktad på Persgården kan den vara svår att tillämpa på andra studier. Dock kan 
den anpassas och tillämpas på studier av företag med liknande kärnvärden inom 
samma bransch. 

5.2.1 Litteraturstudien 

Med hjälp av litteraturstudien kunde vi svara på frågeställning två: “Vilka element 
och märkningar måste finnas med på Persgårdens förpackningar?”. För att ta fram en 
livsmedelsförpackning använder sig företag oftast av information från 
Livsmedelsverket, då de ser till att uppdatera sidan regelbundet. Det är där 
information hittas om vad man får/inte får och måste ha med på sin förpackning. 
Då vi använt oss av Livsmedelsverkets uppdaterade information kan vi 
säkerhetsställa att informationen är tillförlitlig, alltså att den har en hög reliabilitet. 
Litteraturstudien har också hjälp oss i vår designprocess, i och med att vi lärt oss 
om olika designprinciper och regler.  

5.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna med Persgården har hjälpt oss att besvara både frågeställning ett: 
“Vilka kärnvärden vill Persgården kommunicera?” och tre: “Hur kan vi förändra 
Persgårdens befintliga förpackningsserie så att den blir mer enhetlig, unik och kommunicerar 
deras kärnvärden?”. Den första intervjun som i princip endast gick ut på att förklara 
vårt erbjudande om att hjälpa dem med en re-design, spelades inte in. Det borde 
den gjorts eftersom vi även pratade om andra betydande saker såsom kärnvärden 
m.m. För att kompensera för det, frågade vi samma frågor igen vid nästa 
intervjutillfälle, för att kunna säkerhetsställa att vi fått korrekt information. 
 
Intervjuerna som vi har genomfört med de sakkunniga har varit till stor hjälp när 
vi tagit fram de nya förpackningarna. I och med att vi intervjuade fyra olika 
sakkunniga med olika bakgrund och sysselsättning, har vi fått en högre reliabilitet 
och flera olika synvinklar. Två av våra intervjuer genomfördes via 
mejlkommunikation vilket var en svaghet. Dem hade vi helst velat göra som 
besöksintervjuer. Då en var ute och reste och en befann sig långt bort i Sverige 
fick vi nöja oss med mejl. En av intervjupersonerna som intervjuades via mejl 
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hade dessutom förlorat vårt mejl eftersom hennes dator gick sönder. När vi 
påminde henne om svaren hade hon ganska mycket att göra och hann, som hon 
själv sa, inte gå igenom svaren lika grundligt som hon önskat. Vi ansåg dock att de 
var relativt uttömmande svar när vi fick dem, så vi kände oss nöjda. Vid 
besöksintervjuerna var det lättare att ställa följdfrågor och tolka svaren på ett 
annat sätt i och med kroppsspråk och tonläge, vilket var en styrka. Då var det 
också lättare att föra en dialog med de sakkunniga och de kunde ställa följdfrågor 
om de inte riktigt förstod vad vi menade. Vi hade velat diskutera förpackningarna 
mer med de sakkunniga under designprocessen. På så sätt skulle vi fått fler 
synpunkter och hjälp från mer erfarna designers, vilket kunde resulterat i en högre 
validitet. Istället valde vi att fråga personer i vår närhet med olika bakgrund (både 
personer i och utanför designbranschen). Genom att ta hjälp av dem kunde vi se 
vad potentiella kunder tänker på när de ser förpackningarna, vilket har varit till 
stor hjälp. 

5.2.3 Konkurrentanalys 

Konkurrentanalysen har varit bra för att se hur andra har utformat sina 
förpackningar och hur de placerar olika element. Den har gett inspiration samt 
tips och idéer som vi kunnat använda oss av under framtagningen av 
förpackningarna. 
 
En svaghet kan vara att vi endast kollade på produkter i Coop Forums butik i 
Jönköping. På så sätt finns inte alla potentiella märken som kunde varit väsentliga i 
vår konkurrentanalys tillgängliga. Valet om vilka produkter vi skulle välja har varit 
våra egna vilket kan vara en svaghet. Vi borde istället ha konsulterat med andra 
sakkunniga personer för att få en inblick i vilka de skulle ha valt. Dock var Saltå 
kvarn något som kom på tal med vår handledare. Under konkurrentanalysen har vi 
själva lyft styrkor och svagheter och inte konsulterat med någon annan för att se 
vad de tycker om förpackningarna. En styrka hade varit att kontakta respektive 
företag och se vad de hade för kärnvärden, samt om vår uppfattning stämmer 
överens med vad de själva vill förmedla med sin förpackning. Trots det ansåg vi 
att vi fick fram fyra bra produkter som har ett tydligt, utstickande och snyggt 
formspråk som vi kunde hitta idéer ifrån.  

5.2.4 SWOT-analys 

SWOT-analysen har inte hjälpt oss lika mycket som vi önskat. Det kan bero på att 
vi gjorde en övergripande SWOT-analys för hela företaget och inte enbart för 
förpackningarna. Om vi hade gjort det hade vi haft mer hjälp av den. SWOT-
analysen har däremot gett oss en bra och djupare bild av företaget. 

5.2.5 Besök på Empack 2014 

Besöket på förpackningsmässan Empack 2014 i Malmö, gav oss mycket 
inspiration och en större förståelse för hur produkter kan förpackas på olika vis. 
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Det vi främst kom fram till var att många satsar på etiketter i dagsläget, då det är 
ett billigt och smidigt alternativ.  

5.2.6 Koncept och visualisering 

Om vi hade tagit oss mer tid till att skissa för hand i början, hade visualiseringen 
kanske gått snabbare. Dock kände vi själva att det hjälpte oss mer att skissa via 
datorn. Något som varit till stor hjälp för det fortsatta arbetet är när vi gjort små 
prototyper. Då kunde vi lättare se hur de kommer se ut som färdiga 
förpackningar. Genom att se de färdiga prototyperna har vi sett hur 
förpackningarna passar tillsammans samt hur det kommer se ut med fönster som 
visar innehållet. Ett tips som vi fick från varumärkesstrategen var att börja designa 
den minsta förpackningen, vilket vi inte gjorde. Om vi hade gjort det istället för att 
designa flera förpackningar samtidigt, hade vi kanske sparat tid i slutändan när alla 
skulle färdigställas med samma design. 
 
I början var kontakten med våra uppdragsgivare relativt bra och kontinuerlig. Men 
under tidens gång har kommunikationen försämrats lite och det har ibland varit 
svårt att få tag i dem. Det har gjort att allt har dragits ut på tiden, trots det har vi 
hunnit med det vi har planerat. Eftersom Persgården är beläget på Visingsö och 
det är lite omständigt att ta sig dit, har kontakten med företaget försvårats. Vi hade 
velat åka dit vid fler tillfällen, men det var svårt att hitta tider då en av ägarna 
jobbade i Stockholm under större delen av tiden. Till en början hade vi bara 
kontakt med den ena delägaren, i mitten av arbetet övergick dock kontakten till 
den andra. Det resulterade i att de sa lite olika saker och ibland sa de emot 
varandra, då de inte riktigt hade pratat ihop sig innan. Det skapade en viss 
osäkerhet hos oss och gjorde att arbetet inte flöt på, på samma sätt som vi hade 
önskat. Vi anser ändå att det har varit givande, drivande och lärorikt att arbeta mot 
en uppdragsgivare. Även om kontakten ibland har krånglat har vi lärt oss något 
utav det, eftersom det ofta går till så i arbetslivet. 

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 
Förpackningen är i dagens samhälle en av de främsta marknadsföringskanalerna 
för företagen och det medför att det är viktigt att den är tydlig och förmedlar rätt 
känsla. Det största problemet Persgården hade med deras gamla förpackningsserie 
var att de inte genomsyrade samma känsla, vilket de nya förpackningarna gör. Vi 
anser att de nya förpackningarna för Persgården speglar deras kärnvärden genuint, 
ekologiskt och hälsa. För att få fram en tydlig design är det viktigt att gräva på 
djupet och hitta tydliga och unika kärnvärden. Persgårdens förpackningar har fått 
ett nytt formspråk med hjälp av fönster som visar innehållet, enkla illustrationer 
och en tydlig och hierarkisk uppbyggd typografering. 
 
En slutsats som vi har dragit är att det är viktigt att studera hur förpackningarna 
kommer se ut när de placeras i affären, som flera av de sakkunniga sa. Efter att vi 
sett oss omkring i butikerna kom vi nämligen fram till att vi ville gå emot 
kategorikoden, för att sticka ut bland alla färgglada förpackningar. 
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Efter att ha utfört detta examensarbete har vi lärt oss mycket om hur processen 
går till vid framtagandet av en livsmedelsförpackning och vad som bör tas hänsyn 
till i designprocessen. Vi har med andra ord kommit fram till att det krävs en hel 
del vid framtagandet av livsmedelsförpackningar, då det finns mycket regler om 
vad som ska finnas med. Det gäller speciellt på förpackningar med ekologiskt 
innehåll. Inför varje gång en ny förpackning påbörjas är det viktigt att uppdatera 
sig om Livsmedelsverkets regler för förpackningar.  
 
Som en fortsättning och utveckling av arbetet rekommenderas det att hela 
Persgårdens marknadsföring, t.ex. informationsblad och hemsidan, anpassas efter 
den nya designen. På så sätt kan igenkänning skapas hos konsumenterna och ett 
starkare varumärke byggas. Eftersom Persgårdens ena ägare är en känd profil i 
Jönköpingstrakten rekommenderar vi att göra personliga PR-insatser och på så 
sätt också stärka varumärket. 
 
En vidareutveckling av arbetet kan vara att testa förpackningarna i dess miljö, för 
att på så sätt testa hur förpackningarna tas emot av konsumenterna. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor till sakkunniga 
Bilaga 2 Intervjufrågor till Persgården. 
Bilaga 3 Moodboard. 
Bilaga 4 SWOT-analys. 
Bilaga 5 Persgårdens gamla förpackningar. 
Bilaga 6 Skisser på förpackningar under arbetets gång. 
Bilaga 7 Planskisser och prototyper av de nya förpackningarna. 
Bilaga 8 Planskiss och prototyp på Strödadlar. 
Bilaga 9  Planskiss och prototyp på Hackade Dadlar.  
Bilaga 10 Planskiss och prototyp på Dadlar. 
Bilaga 11  Planskiss och prototyp på liten Mysli. 
Bilaga 12  Planskiss och prototyp på stor Mysli. 
Bilaga 13 Hela förpackningsserien. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor till sakkunniga. 
Generella frågor 
Hur går processen till när du tar fram en förpackning? 
Vad bör man tänka på när en förpackning designas och vad är lätt att missa? 
Vad tycker ni Persgårdens förpackningar förmedlar i dagsläget? 
Hur testar ni en förpackning ni designat? 
Vad tycker ni man bör tänka på när man designar en förpackning med kärnvärden 
genuint, ekologiskt och hälsa? 
Hur gör ni för att säkerhetsställa att förpackningen positioneras rätt? 
Hur får man tag i en streckkod och hur vet man hur stora kontraster man måste 
ha? 
Vad måste finnas med på en förpackning? 
Hur ser ni på användandet av bilder på förpackningar? 
Vad bör man tänka på när man har en tight budget? 
Vad bör man tänka på när man designar en hel förpackningsserie? 
Har du några råd på hur man förmedlar en ekologisk känsla i sina förpackningar? 
Trender inom förpackningsdesign? 
 
Specifika intervjufrågor till Saltå kvarn. 
Hur gick processen till när du tog fram förpackningarna för Saltå Kvarn? 
Hur kom ni fram till att använda just det formspråk som ni använder på Saltå 
Kvarns förpackningar och vad är tankarna bakom designen? 
Varför har ni valt att använda illustrationer istället för bilder på Saltå Kvarns 
förpackningar? 
Hur kommer det sig att ni valde att använda såpass många olika färger till 
förpackningarna för Saltå Kvarn? 
Hur har du designat för att få fram den ekologiska känslan på Saltå Kvarns 
förpackningar? 
 

Specifika intervjufrågor till tryckeri. 
Vad bör man tänka på när man har en tight budget? 
Vad vill ni som tryckeri har för tryckfärdig fil? Inställningar… 
Vad finns det för olika möjligheter när man trycker en förpackning? Påse, 
kartong… 
Ungefär hur mycket extra kostar det att ha ett fönster på sin förpackning? 
Vad ska man tänka på om man designar en förpackning med fönster? 
Hut stor upplaga bör man ha för olika förpackningsalternativ? Ex trycka etikett 
eller färdig förpackning. 
Vad är de vanligaste misstagen folk har gjort när de lämnat in sina tryckfärdiga 
filer till er? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till Persgården. 
 

Vad har ni för produkter? 
Vad är er primära målgrupp? 
Vilka är era kärnvärden? 
Hur vill ni att era kärnvärden ska förmedlas grafiskt? 
Hur är priset i förhållande till konkurrenterna? 
Var skulle ni vilja segmentera er? 
 
Vad vill ni att er förpackning ska förmedla? Ekologiskt, stilrent, billig/dyr etc. 
Vilken typ av förpackning ska vi ta fram? 
Vad måste finnas med på förpackningen? 
Vad vill ni ska finnas med på förpackningen? 
Vill ni ha information på alla sidor på förpackningarna? 
Vill ni ha med “information” (storytelling) om Persgården och produkten på 
förpackningarna? 
Vill ni lyfta Visingsö mer på förpackningarna? 
Vill ni ha med fler språk än svenska på förpackningarna? 
Vill ni i fortsättningen ha med bilder på förpackningarna? Samma eller nya? 
Vill ni ha med recept på förpackningarna? 
Kan det vara en möjlighet att ha fönster på förpackningen för att visa innehållet? 
Stämmer all information som finns på förpackningarna idag? 
Kan det vara ett alternativ att trycka etiketter och klistra på påsar istället för 
tryckta påsar? 
 
Varifrån kommer era ingredienser? 
Är ni berättigade att använda EU-logotypen och gäller det i så fall för alla 
förpackningar? 
Är ni KRAV-certifierade? 
Är ni Nyckelhålsmärkta? 
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Bilaga 3. Moodboard. 
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Bilaga 4. SWOT-analys. 
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Bilaga 5. Persgårdens gamla förpackningar. 
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Bilaga 6. Skisser på förpackningar under arbetets gång. 
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Bilaga 7. Planskiss och prototyp på Frukt & Nötmix. 
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Bilaga 8. Planskiss och prototyp på Strödadlar. 
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Bilaga 9. Planskiss och prototyp på Hackade Dadlar. 
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Bilaga 10. Planskiss och prototyp på Dadlar. 
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Bilaga 11. Planskiss och prototyp på liten Mysli. 
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Bilaga 12. Planskiss och prototyp på stor Mysli. 
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Bilaga 13. Hela förpackningsserien. 

 
 

 


