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Sammanfattning
Målet med detta examensarbete var att göra en jämförelse mellan svensk och kinesisk förpacknings
design vad gäller mejeriprodukter. De svenska mejeriförpackningarna har ett stilrenare och mer 
avskalat formspråk än deras kinesiska motsvarigheter. Det som är speciellt för de kinesiska förpack
ningarna är användningen av större färgytor tillsammans med mer extrema färger än de svenska. En 
möjlig anledning till detta är en större konkurrens i hyllorna på den kinesiska marknaden. Analyser 
av såväl mjölk, fil och smörförpackningar från de två länderna har genomförts med avseende på färg, 
formspråk, typografi och exponering av information. En undersökning av personers färguppfattning 
kontra fetthalten på mejeriprodukter har även genomförts för att ta reda på om det färgsystem som 
nu används av mejeriproducenterna i Sverige anses naturligt av konsumenterna. Resultatet av under
sökningen visade att om deltagarna skulle fått bestämma hade  färgschemat överlag varit annorlunda. 
Minimjölken hade t.ex. varit rosa och inte gul som den är nu. En färgstudie om olika färgers betydelse 
i Sverige och Kina genomfördes och ligger till grund för mycket av analysen.
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Summary
The main purpose for this degree project was to make a comparison between Swedish and Chinese 
packaging design on dairy products. Designs on Swedish dairy packages are more simple compared 
to their Chinese counterparts. The thing that makes the Chinese packages special is the use of bigger 
areas of color and the use of more extreme colors. A possible reason for this is the bigger competition 
in the market. Analysis of milk, sour milk and butter packages from the two different countries has 
been executed on four different levels: color, design, typography and the exposure of information. An 
investigation of the publics opinion around the colors relating to different fat grades on dairy products 
has been done to find out if the colors now used by the Swedish dairy producers is the one people natu
rally think is right. The results show that if the participants could choose the milk with the lowest fat 
grade, which today is yellow should be pink. A study of each colors meaning in the different countries 
is made and used during the analysis.
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1. Inledning
Examensarbetet på 10 poäng på Cnivå är avslutningen på ingenjörs
utbildningen Grafisk Teknologi 120 poäng vid Högskolan Dalarna, 
Campus Framtidsdalen. 

1.1 Bakgrund
Användandet av mejeriprodukter i Kina är betydligt lägre än i andra 
delar av världen. Medelkinesen förtär sex kilogram mejeriprodukter per 
år, medelvärdet i världen ligger på 90 kilo. Anledningen till detta är att 
så mycket som 90% av befolkningen är laktosintoleranta. 

I detta exjobb jämförs mejeriprodukter från de svenska tillverkarna 
Milko, Yoggi och Norrlandsmejerier med de kinesiska Bright och Yonuai 
m.fl. Produkterna som jämförs är mjölk, filmjölk och smör. Anledningen 
till att dessa tre produkter valdes är p.g.a. att de är de mest förekom
mande mejerivarorna då grädde och vanlig ost knappt går att köpa i 
Shanghai, Kina.

Antalet aktörer på den kinesiska marknaden är fler än på den svenska 
vilket gör det mycket intressant att studera dess design. Satsar de kine
siska aktörerna mer pengar på förpackningsdesignen och använder de 
annorlunda färger jämfört med Sverige för att kunna sticka ut med just 
sin vara, är frågeställningar detta examensarbete behandlar. 

1.2 Mål
Målet är att göra en jämförelse mellan svensk och kinesisk förpacknings
design på mejeriprodukter för att påvisa skillnader och likheter mellan 
designtänkandet i Kina och Sverige. 

1.3 Syfte
Syftet är att studera och analysera förpackningar av mejerivaror utifrån 
färger, grafisk form, typografi och informationstext på förpackningen. 
Detta för att ge en bild av Sveriges och Kinas skillnader och likheter i 
förpackningsdesign.

1.4  Metod
Mejeriförpackningar tillhörande mjölk, fil och smör samlas in i Shanghai, 
Kina samt i Borlänge och Umeå, Sverige.

Rent utseendemässiga skillnader mellan de olika produkternas motsva
righeter kommer att jämföras i avseende på färg, grafisk form, typografi 
och information såsom innehållsförteckning, pictogram m.m.

Studier i färgernas kulturella betydelse kommer även att genomföras för 
att undersöka varför vissa färger används i Sverige och vissa i Kina.
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En undersökning bland svenskar kommer även att genomföras för att se 
deras uppfattning om färger kontra fetthalt på mejeriprodukter. Skulle 
det vara möjligt att använda de kinesiska färgerna i Sverige och få rätt 
uppfattning från konsumenten.

1.5 Avgränsningar
Projektet gäller endast de vanligaste mejeriprodukterna såsom mjölk, fil
mjölk och smör. Elementen som studeras är färg, typografi, grafisk form 
och information på förpackningarna. Kartonglösningarna i Shanghai är 
desamma som i Sverige då TetraPak har fabrik i staden, därför studeras 
inte detta. 
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2 Färger

2.1 Hjärnans färgtolkning
Människans ögon fungerar som bildinsamlare av information som sedan 
tolkas av hjärnan och får oss att uppfatta färger. Högra hjärnhalvans 
övre del handahåller färguppfattningen medan den nedre halvan känner 
igen starka färger, lagrar minnen av färger samt jämför mot nedärvda 
minnen. Som exempel kan tas uppfattningen av rött, en färg som den 
nedre halvan associerar med blod, bråk och eld vilket baseras på urgamla 
minnen. Övre delen av den högra hjärnhalvan sköter information om t.ex. 
konst och arkitektur.

Människor uppfattar synintryck olika beroende på erfarenheter, samma 
person kan få olika intryck av en färg vid två skilda tillfällen. Rött upp
fattas dock av de flesta personer som varmt medan blått uppfattas kallt.

Hur en färgad yta ses av en människa är beroende av intensitet och våg
längd på reflektionen. Blått ljus har hjärnan svårare att fokusera på och 
tar på det sättet åt sig ljuset långsammare. Ljuskällans sammansättning 
påverkar också färgupplevelsen.(1)

2.2 Färgens attraktion
Alla människor har en medfödd böjelse för färg, något som ingår i det 
mänskliga psyket. Det betyder att vi reagerar på färg före form, det gäl
ler speciellt barn. Det krävs en intellektuell process för att reagera på en 
form medan en färg styrs av naturliga känslor. Formuppfattning är något 
som skapas av ett objektivt seende till objektet.

2.3 Färger och känslor
När en produkt ska färgsättas är det viktigt att man tänker igenom färg
valet. Det går dels ut på att fånga köparens intresse samt ge en känsla 
av köplust. Väljs rätt färg kan det öka försäljningen men väljer man fel 
kan produkten dö helt.

Färger styrs ofta av olika moden och tidsväxlingar, vilket medför att en 
färg på en produkt som är succefull under en tid inte behöver vara det 
i framtiden. Detta medför ständigt uppföljningsarbete för att hålla sig 
uppdaterad i trender och moden. Har en produkt däremot en egen färg, 
som Löfbergs Lila har sin lila färg så ska den vårdas ömt och inte låta den 
förändras eller påverkas av trender.

2.4 Färgers signaler
I trafikljus har färger som primäruppgift att signalera t.ex. trafik eller 
järnvägssignaler. Det är ingen slump att just röd, grön och gul används 
då de är de mest synbara färgerna. Rött har fördelarna att den syns även 
i låga intensiteter och är lätt att framställa. Därefter kommer grönt följt 

1) Danger, E, P – The colour handbook



Jesper Löfgren
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

En jämförelse mellan svenska och kinesiska mejeriprodukter

11

av gult och vitt. Lyser däremot alla färger samtidigt så är gul den som har 
högsta synbarheten. Rött är en aggressiv färg med hög igenkänning och 
just därför passar den tillsammans med gul bra som signalfärg.(2)

2.5 Stimulerande färger
Magenta, limegrönt, gulgrön, kanarigrön, cyan, himmelblå, ljusblå och 
klargul är exempel på färger som anses stimulerande. De gula färgerna 
ger intrycket av impulsivitet och spontantanitet och kan uppfattas som en 
lyxig färg. Barn som använder gult i måleri är oftast uppspelta och nöjda 
med sin tillvaro och färgen symboliserar visdom och glädje enligt många 
kulturer. Ser man istället på de röda kulörerna så finner man magenta 
som den mest stimulerande röda tonen som ofta kan användas för att 
symbolisera skryt, stil, lyx. De gröna färger som anses mest stimulerande 
så hamnar limegrönt högt på listan. Det är en färg som associeras med 
sura frukter och får därför salivproduktionen att öka. Den, tillsammans 
med gulgrönt och radioaktivt grönt anses som stressiga färger som skulle 
kunna symbolisera arbetsnarkomaner. De blåa stimulerande färgerna 
symboliserar frihet och öppenhjärtighet.

2.6 Kraftfulla färger
Bland de kraftfulla färgerna hittar man t.ex. orange, blodröd, gräsgrönt, 
marinblå och kungligt blå. Bland de gula färgerna anses orange vara en 
energisk färg som bärs av energifulla människor som har en äventyrlig 
syn på livet. Orange kan även vara en färg som uttrycker människors 
känslor och den som ogillar orange kan vara rädd för sina egna. De 
röda färgerna med den eldröda och blodröda symboliserar aggressivtet, 
dominering och erövring. Den gräsgröna färgen är ofta förknippad med 
naturen och människors självförtroende. I trafikljus används den gröna 
färgen för att beskriva att det är fritt fram. De blåa, och då speciellt 
marinblå och den kungligt blåa har alltid blivit associerade med det mili
tära och med folk som har en hög ställning.

2.7 Behärskade färger
Till denna kategori hör citrongul, vinröd, blågrön, turkos, havsblått, 
plommonröd och paprikagul. De gula färgerna associeras med impulsivi
tet och anses vara en färg som passar intelektuella människor och kriti
ker. De röda förknippas däremot med moral då t.ex. rättsliga domare bär 
röda dräkter. Den blågröna färgen ger känsla av stabilitet och självkän
nedom för betraktaren. Blåa kulörer som havsblått associeras med bra 
självförtroende och förmågan att uttrycka sig.

2.8 Diskreta färger
Bland dessa finns färger som beige, terrakotta, olivgrön, jeansblå, moss
grön, rödbrun och sandsten. De gula tonerna anses som lätta färger, 
färger som är avslappnande och lugnande. Färgerna som terrakotta och 
rödbrun anses också vara lugnande och visa på belåtenhet. De gröna 
färgerna förknippas med övermogen frukt men även med belåtenhet. De 
blåa däremot speglar fantasi, kreativitet, motivation och iver.(3)

2) Silverstam,Jhan – Förpackningsprototyper
för lyxdrycker tillverkade i Frövi Bright

3) Micro Academy – The psychology of Colour
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2.9 Färgassociationer
Många färger väcker känslor hos betraktaren/köparen som kan ge pro
dukterna extra dragningskraft. Att använda dessa är ett ofta använt 
knep.

Lila är en färg som man ofta associerar med kungligheter medan grön 
används inom jordbruk. Den gula färgen står för lojalitet och ärlighet, 
rött visar på mod och iver. Blandningen mellan rött och vitt kan dock få 
äldre människor att tänka på sjukhus och döden. Andra färger har klara 
associationer är rosa för tjejer och blått för pojkar. 

I politiken ger färgerna en signal om vart partierna står i sin uppfattning. 
Detta har dock ingen större betydelse i kommersiella sammanhang.

Färg och bildvalet bygger oftast på erfarenheter hos designern. I olika 
delar av världen tolkas och upplevs färger olika beroende på social och 
kulturell status. Gult är t.ex. en färg som anses symbolisera falskhet i 
vissa delar av världen medan den i andra anses helig och samtidigt får 
saker att se större ut.

Färg kan även ha en symbolisk betydelse. Rött är en färg som många 
förknippar med kärlek och passion, blått uppfattas längtansfullt och 
vemodigt. Grön är livets och ungdomens färg och gult betyder glädje och 
munterhet. Svart betyder sorg och vitt står för renhet. Det som gör färg 
så fantastiskt är att upplevelsen är helt personlig, dock kan detta ställa 
till med problem när man ska välja färg till en produkt.

2.10 Färgerna i Kina och Sverige
I Kina betyder många färger rena motsatsen mot vad de gör i t.ex. Sverige. 
Ett exempel är blått, en färg kraftigt förknippad med pojkar i Sverige. I 
Kina är däremot den blåa färgen en kulör för flickor, alltså motsatsen. 
Pojkar förknippas med färgen svart i Kina, den färg som är sorgefärg i 
Sverige. Sorgefärg i Kina däremot är vitt som i Sverige förknippas med 
bröllop och glädje. Gult betyder inom den kinesiska kulturen en färg 
som är en gåva ifrån gud, i Sverige ses den däremot som en varningsfärg 
som återfinns på skyltar runtom i landet. En annan färg som kan anses 
betyda varning är rött som i Kina istället betyder glädje och är en lyckans 
färg. Blått betyder odödlighet och anses även vara den säkraste färgen 
att använda jorden runt.(4)

4) Factmonster.com
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1. Mejerimarknaden i Kina
Förbrukningen av mejerivaror i Kina jämfört med resten av världen 
skiljer sig markant. Medelkinesen får varje år i sig ungefär sex kilogram 
mejeriprodukter. Detta kan jämföras med snittet i resten av världen som 
ligger på över 90 kilogram. Anledningen till detta är att många kineser 
är laktosintoleranta. Det är en sjukdom som gör folk överkänsliga mot 
laktos, s.k. mjölksocker. Anledningen är brist på laktas som är enzymet 
som bryter ner laktosen. Istället bryts laktosen ner av tarmbakterierna 
vilket kan leda till buksmärtor och diarré. Detta är en sjukdom som 90 % 
av befolkningen i Kina lider av vilket lämnar endast 10 % potentionella 
kunder till mejerivaror.(5) Man bör dock hålla i åtanke att 10 % av Kinas 
befolkning är lika mycket som Tysklands och Frankrikes befolkning 
tillsammans. Till historien hör även att människan ifrån början var lak
tosintolerant men vi i västvärlden har genom årtusenden utvecklat en 
tolerans för laktosen.(6)

En annan anledning till att användandet av mejeriprodukter är låg i 
Kina kan vara priset. Mjölk är dyrare än både vatten och te och deras 
tradition omfattar inte, som våran, drickande av mjölk.

Mjölkproduktionen har under de senaste tio åren fördubblats i Kina och 
anledningen verkar vara att den kinesiska befolkningen blivit mer mån 
om sin hälsa. Allt fler kineser börjar gå på gym, läsa hälsotidningar, ta 
vitaminpiller och dricka mjölk. Den kinesiska regeringen har även börjat 
stödja mjölkdrickande hos skolbarn. 

För att locka nya kunder har företag börjat sälja smaksatt mjölk och 
yoghurt. Vissa säljer även mejeriprodukter med mer kalcium och järn 
i medan andra riktar in sig helt på målgruppen barn. Förpackningar 
riktade till barn kan ha kända tecknade seriefigurer som motiv. Mjölk 
har även börjat delas ut tillsammans med tidningen eller posten. En pro
ducent som börjat med detta är Shanghai Bright Dairy & Food Co som 
är Kinas största producent av mejerivaror. Varje dag delar företaget ut 
två miljoner mjölkflaskor vilket kan jämföras med de 1800 flaskorna som 
delades ut när tjänsten infördes för åtta år sedan. 

Nya sätt att få befolkningen att vänja sig vid mjölk är mjölkte, något som 
de frekvent har smakprovning på i mataffärerna. Det är te som inte är 
baserat på vatten, utan just mjölk.

År 1997 dog tolv barn i Kina efter att ha druckit förfalskad välling som 
hade tillverkats av fel sorts råvaror som innehöll för lite vitaminer och 
sedan förpackats i kända leverantörers förpackningar. Detta är ett pro
blem som ökar i landet då det finns producenter som förpackar sina pro
dukter i t.ex. Nestlekartonger för att sälja mer.(7)

5) Mindfully.org – Got Milk? The news craze in 
China is dairy products.

6) Renius, Björn – Student Uppsala Universitet

7) China Daily – Milk companies vie for 
reentry
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4. Analys av förpackningar

4.1 Analys av kinesiska mjölkförpackningar
De mjölkförpackningar som analyseras kommer ifrån ett flertal produ
center i Shanghaiområdet, Kina. Två olika kartongtyper används, dels 
TetraPak Brik Aseptic med ReCap och International Paper Gable Top 
som vardera är på en liter styck. Dessa är av samma design som mjölk
förpackningarna i Norrland respektive Dalarna. 

Bilaga A1 – A13

4.1.1 Färg
Vid första anblicken på de kinesiska mjölkkartongerna kan man snabbt 
avgöra att färgytorna är stora. Mycket färg verkar vara i princip standard 
med några undantag. Undantagen vad gäller stora färgytor är de lite bil
ligare förpackningarna som istället har mestadels vita ytor. 

Färgerna som används i Kina för att hjälpa kunden att hitta rätt produkt 
är mestadels blåa. 

En jämförelse mellan de två största mjölktillverkarna i Shanghaiområdet, 
Bright och Junyao, visar ganska tydligt att de följer samma färgsystem. 
Vanlig mjölk med 3,1%, som förövrigt är standardfetthalten i Shanghai, 
har hos Bright en blå färg (Bilaga A2) och hos Junyao en något ljusare 
blå färg (Bilaga A7). Vidare visar en jämförelse mellan deras kalciumbe
rikade mjölk att båda bär en grön färg, dock är den ena anpassad för barn 
och har en smak av honung medan den andra inte är smaksatt. (Bilaga 
A4 och A9)

Andra aktörer på markanden verkar också följa de stora mjölkproducen
ternas färgsystem men inte i samma extrema grad. Ett exempel på detta 
är producenten WinnMe vars mjölk är något billigare. I deras sortiment 
finns en 3,1% mjölk som har stora vita ytor men som ändå använder den 
blåa färgen i texten samt i en ram. (Bilaga A11)

Om man tittar på övriga fetthalters förhållande till färger så kan man 
t.ex. se Bright´s fettfria mjölk (0,5%) (Bilaga A1), vars målgrupp är ban
tare, som bär en rosa färg. Den fetaste mjölken som fanns på marknaden 
vid denna undersökning (3,5%) bär av alla tillverkare en mörkblå ton. 
En tillverkare som bryter mönstret är Mengniu som förpackar sin 3,3% 
mjölk i förpackningar med  vit bakgrund och färgerna gul och röd. (Bilaga 
A10)

4.1.2 Formspråk
De kinesiska producenterna har ett formspråk på sina förpackningar som 
är både lekfullt och realistiskt på det sättet att deras illustrationer är 
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mer detaljerade och har en mycket bättre finish än de svenska.

De två stora aktörerna på Shanghaimarknaden, Bright och Junyao, har 
låtit sig inspireras av varandra och de båda har nästan identiska illus
trerade mjölkdroppar på sina mjölkkartonger. Droppen är vit mot den 
färgade bakgrunden och symboliserar innehållet i förpackningen. Denna 
illustration är återkommande på alla förpackningar, oberoende av fett
halt eller förpackningstyp för dessa tillverkare.

Andra tillverkare använder enklare illustrationer av gräs, kor och serie
figursliknande stil. Dessa är dock inte lika detaljerade och realistiska 
som exempelvis en kalciumberikad mjölk från tillverkaren Bright. Den 
har i sitt droppmönster en så fin detaljrikedom att det gränsar mot foto. 
(Bilaga A4)

4.1.3 Typografi
Den text på de kinesiska mjölkkartongerna som skrivs med västerländ
ska teckensnitt gör det nästan uteslutande med linjärer. Bright använder 
Avant Garde Condensed på all sin engelsk information samt på siffrorna 
som förekommer bland den kinesiska texterna. Av producenten Junyao 
används teckensnittet Caluminy Bold, Mengiu har Corporate Demi, Best 
Milk använder Dina SBregular och WinnMe skriver ut sin information 
med Bodoni Poster Compressed. De är de enda som har en antikva på sin 
förpackning.

4.1.4 Exponering av information
På den kinesiska marknaden är skillnaden mellan de olika tillverkarna 
när man kommer till exponering av information inte särskilt stor. De två 
största producenterna, Bright och Junyao, som båda bär likanande form
språk skiljer sig inte mycket på informationsidan heller. Båda har symbol 
på toppen av förpackningen som beskriver att mjölken håller i sju dagar 
i fyra grader celcius. De har även sina logotyper stora på de sidorna där 
droppmönstret finns. På de två övriga sidorna har de även där logotypen 
men dock på engelska. Fetthalten är inte så exponerad på varken Bright 
eller Junyaos förpackningar. På Brights förpackningar hittar man fett
halten på samma sida som innehålls och mineralsförteckningen i ganska 
stor stil på gul bakgrund. Junyao däremot skriver inte ut sin fetthalt 
storstilt utan den hittar man i innehållsförteckningen i brödtextstorlek.

Någonting som i princip alla producenter vill förmedla till konsumenten 
är orden ”Fresh milk”. Något som på många förpackningar exponeras 
hårdare än någonting annat. I andra fall nämns oftast den frasen på 
minst ett ställe och då vanligast på framsidan. Just frasen ”Fresh milk” 
betyder naturlig mjölk. Mycket mjölk som framställs i Kina är torrmjölk 
som tillsätts i vatten.

En symbol som de kinesiska producenterna visar upp som inga svenska 
mjölkproducenter har på sina kartonger är kvalitetsmärkningen 
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ISO 9001. Både Junyao och Mengniu visar på sina förpackningar, den 
ena i form av en ISOsymbol och den andra som text.
Information om tillverknings och utgångsdatum är placerad på toppen 
av kartongen.

Kontaktinformation finns på alla mjölkkartonger, både telefonnummer, 
adress och i vissa fall även hemsida. Denna information går även att hitta 
på engelska på vissa förpackningar som t.ex. en av Bright Dairys. 

4.1.5 Pris och formgivning
I Shanghai, Kina, står flertalet aktörer bredvid varandra i mejeri
diskarna. I detta läge blir konkurrensen en helt annan än om man vore 
ensam och producenterna måste locka kunder antigen genom att sticka 
ut eller se billig ut. Den billigaste mjölken som finns i hyllorna i Shanghai 
är WinnMe. En mjölkliter vars formspråk inte känns speciellt påkostat. 
Med stor text på framsidan står det ”Fresh MILK” och har övrigt enkla 
designelement.

Den dyraste mjölken kom ifrån producenten Bright och var deras 
honungssmakande mjölk med barn som målgrupp. En liter av den mjöl
ken var nästan tre gånger så dyr som den billigaste varianten. Dess tryck 
och formspråk är däremot mycket mer avancerat och välgjort och har en 
grön bakgrund.

4.2 Analys av svenska mjölkförpackningar
De svenska mjölkförpackningarna som detta exjobb behandlar produ
ceras av Milko och Norrmejerier. De två använder olika förpacknings
lösning då den ena har TetraPak och den andra Houseshape men båda 
rymmer en liter vardera. 

Bilaga B1 – B9

4.2.1 Färg
De svenska mjölkförpackningarna har ganska lika färger oberoende 
av producent. De nyanserna som används är rött, blått, grönt och gult. 
Mjölkproducenten Milko använder den röda färgen för att upplysa om 
deras högsta fetthalt och vidare kommer färgerna grön, blå och sist gul 
som står för minimjölken. Norrmejerier däremot har vänt lite på ordning 
och har som färg för den fetaste mjölken grön, följt av röd, gul och slut
ligen blå.

De svenska förpackningarna bär oftast inte mer än en färg och den 
används mest i form av tonplattor. På Norrmejeriers förpackningar före
kommer även färgen i texten som beskriver vilken sorts mjölk det är.

På de svenska mejerihyllorna finns det sällan mer än en producent 
av mjölk vilket gör att de inte behöver kämpa för att synas mest men 
använder trots det ganska starka nyaser av färgerna. Den troliga anled
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ningen till detta är att det ska vara lätt att se skillnad mellan de olika 
sorterna.

4.2.2 Formspråk
Mjölkförpackningarna ifrån producenterna Milko och Norrmejerier, vil
ket är de två svenska företagen som detta exjobb omfattar under rubriken 
mjölk, har ett väldigt fattigt formspråk. 

Milko har mycket enkla kalligrafiteckningar föreställande cyklar, fjäri
lar, väckarklockor m.m. som varierar beroende på mjölksort. Dessa är 
vita och ligger på den färgade bakgrund som även den varierar beroende 
på mjölksort. De har även i sitt sortiment en mjölksort som de kallar för 
”Tigers mellanmjölk”. Denna är identisk med den vanliga mellanmjölken 
men har ett formspråk anpassat för barn. På framsidan av förpackningen 
ser man katten Tiger som är sprudlande glad med ett mjölkglas i handen. 
Tiger är nogrant tecknad till skillnad från illustrationerna på övriga av 
Milkos mjölkförpackningar och ligger exponerad på en färgad bakgrund. 
(Bilaga B3)

Norrmejeriers formspråk kan verka en aning fantasilöst. På alla deras 
förpackningar används samma bild föreställande ett glas med få detaljer 
och bara ett par färger. Detta glas återfinns bara på en sida av förpack
ningen tillsammans med texten som beskriver vilken mjölksort det är.

4.2.3 Typografi
De båda mjölkproducenterna använder båda linjära teckensnitt på sina 
förpackningar. Milko använder Rotis Sans Serif med Agfas skärning 
på all information, såväl produktnamnet som innehållsförteckningen. 
Norrmejerier använder en handtecknad stil på produktnamnet men har 
på all övrig information Trebuchet MS.

4.2.4 Exponering av information
Det som syns mest på Milkos mjölkkartonger är texten som beskriver 
vilken fetthalt mjölken i förpackningen har. Detta står utskrivet på för
packningens alla fyra sidor samt två gånger på toppen. På tre sidor av 
förpackningen står även mängden mjölk och fetthalt på ett lättöverskåd
ligt sätt. De har även skrivit med en slogan på varje förpackning med 
någon sorts anknytning till innehållet. På Mellanmjölken lyder sloganen 
t.ex. ”Mellantid ger livscykeln bränsle”. På en sida av förpackningen 
står ingredienser, näringsvärden, konsumentkontakt samt förvaringsråd 
skrivet och detta är genomgående på alla Milkos mjölkkartonger. Milko 
använder även en sida av sin förpackning som reklampelare för andra 
produkter i deras sortiment som konsumenten kan tänkas vara intres
serad av. Allt ifrån ostar, ny yoghurt till informationstexter om företaget 
och tävlingar.

Norrmejeriers förpackningar visar mer än Milkos vilken sorts mjölk de 
innehåller. Storstilt på framsidan och på de två yttersidorna står namnet 
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på mjölksorten, även på toppen. Norrmejerier skriver ut fetthalten på 
sin mjölk längst ner i vänstra kanten på framsidan och på yttersidorna. 
Mängden mjölk skriver de däremot bara ut på toppen av förpackningen 
samt i innehållsförteckningen. Yttersidorna på förpackningen används 
som informationsbärare åt innehållsförteckning, kontaktinformation, 
återvinningsinformation samt streckkod. På förpackningens baksida 
har Norrmejerier reklam för andra produkter i sitt sortiment, recept och 
tävlingar.

4.2.5 Pris och formgivning
Den svenska mjölkproducenterna möter ingen större konkurrens på var 
marknad från andra som tillverkar samma varor som de själva. Det som 
kan komma ifrån andra tillverkare är nischade mjölktyper som mjölk 
med bakteriekultur eller liknande. Detta kan vara en anledning till att de 
svenska producenterna inte har så påkostad formgivning, det finns ingen 
annan som kan synas och locka kunden ifrån dem.

4.3 Skillnader mellan ländernas mjölkkartonger

4.3.1 Färg
Den största skillnaden mellan de olika mjölkkartongerna är att de kine
siska är mycket mer färgrika, där tar färgen oftast upp majoriteten av 
kartongytan. De har även ett mycket mer sprudlande och roligt form
språk än de svenska som kan uppfattas idéfattiga och onödigt enkla. 

Man slås också av hur få färger som används på de svenska förpackning
arna. Som exempel kan man ta Milkos mjölklitrar som bara har en färg 
och resten trycks i svartvitt medan Norrmejerier använder några fler 
färger men inte i närheten av majoriteten av de kinesiska förpackning
arna.

Förhållandet mellan fetthalten på mjölken och färgen på förpackning
arna har ingen likhet mellan de två länderna. Den fetaste mjölken i Kina 
bär mörkblå färg, i princip samma färg som Lättmjölken bär i Milkos 
sortiment och Minimjölken i Norrmejeriers. Den blåa färgen anses vara 
den säkraste att använda vid internationell lansering och ansågs av del
tagarna i detta arbetes anknytande undersökning, vara en färg som de 
ville ha på två av de fyra tillgängliga mjölksorterna.

4.3.2 Formspråk
Den största skillnaden mellan de två ländernas mjölkförpackningar påvi
sas av formspråket. Det svenska, enkla formspråket med sina förenklade 
illustrationer ritade med kalligrafipenna eller enkelt utstansade bilder i 
jämförelse med det kinesiska som däremot är mer livligt, roligt och mer 
avancerat. Deras illustrationer är mycket mer uppseendeväckande än de 
svenska som inte spelar en lika markant roll på förpackningen.
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4.3.3 Typografi
Det som är likheten mellan de olika ländernas producenter är att majo
riteten använder linjärer, med undantag för WinnMe ifrån Kina som 
använder en antikva. Graden på teckensnitten är lika i innehållsförteck
ning och övrig information och alla producenter har öppna stilar som gör 
det enkelt att läsa.

4.3.4 Exponering av information
Över lag kan sägas att de svenska och kinesiska förpackningarna är 
ganska lika när det kommer till informationen. Båda länder är noga med 
att skriva ut tillverknings och utgångsdatum samt innehållsförteckning 
och näringsvärden. Skillnaden på de kinesiska förpackningarna är att 
de skriver ut hållbarheten i olika temperaturer medan de svenska bara 
skriver att ju lägre förvaringstemperatur, desto längre hållbarhet. 

Information om fetthalten på mjölken är ganska konsekvent hos de 
svenska tillverkarna som placerar det på såväl framsidan som på ytter
sidorna. På de kinesiska förpackningarna varierar dock exponeringen av 
fetthalt mycket. Vissa leverantörers förpackningar har fetthalten stående 
i brödtextstorlek i innehållsförteckningen medan andra låter den ta stor 
plats på framsidan.

4.4 Analys av kinesiska yoghurt- och filförpackningar
Kinas yoghurt och filförpackningar tillverkas i regel gjorda av endera, 
kartong eller plast. Kartongförpackningarna har Houseshape medan 
plasten har mer formen av en skål. De förpackningar sm är gjorda av 
kartong har precis som i Sverige en kapacitet att rymma en liter medan 
plastförpackningarna varierar i storlek.

Bilaga C1 – C4

4.4.1 Färg
De färger som används på dessa produkter är klara, i stor utsträckning 
uppseendeväckande. Färgen på samma produkt kan dock skilja sig 
markant beroende på producent. En naturell yoghurt ifrån proudcenten 
Bright har en klar orange färg (Bilaga C1), en liknande produkt ifrån 
Best Milk är lila (Bilaga C4) och Junyaos naturella yoghurt är rosa 
(Bilaga C3).

4.4.2 Formspråk
På de kinesiska yoghurtförpackningarna är formspråket skilt tillverkar
na emellan. Best Milk har en lila och vit förpackning med en illustration 
på förpackningen föreställande en tjej som ser ut att sporta, ritad med 
kalligrafistift på datorn. (Bilaga C4)

En av de största mejeriproducenterna, Junyao, har fantasilöst nog 
samma formgivning på sin yoghurtförpackning som på sina mjölklitrar. 
Ett droppformat mönster i den rosa bakgrunden. Detta gör säkert att 
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kunderna känner igen deras produkter men kan tyckas en smula tråkigt. 
(Bilaga C3)

Bright, även de ett av de största företagen, har de mesta avancerade 
illustrationerna och formgivningen. De är även det enda företaget som 
säljer en yoghurt som är i någonting annat än en kartong, de säljer näm
ligen en som är i en plastbehållare. Eftersom det i det fallet blir att trycka 
på plast kan de få ett mycket bättre resultat och har då valt att trycka 
rent fotografiska bilder på förpackningen. De har valt att tillsammans 
med en grön bakgrund trycka fotografier på de frukter som ger yoghurten 
sin smak, mango och melon. I stort så är alla tecken och all annan infor
mation som är tryckt på denna produkt väldigt detaljerad och fin (Bilaga 
C2). Deras kartongyoghurt har även den en mycket findetaljerad form
givning med en illustrerad familj som är ute och motionerar. Bakom dem 
rinner ett vattenfall av yoghurt som är mycket detaljerat. Exakt samma 
former hittar man på företagets jordgubbsyoghurt som däremot inte bär 
färgen orange utan istället en ljus röd. 

4.4.3 Typografi
De kinesiska yoghurt och filförpackningarna använder bara linjärer 
när de skriver text på engelska. På Brights produkter hittar man Avant 
Garde condensed, på Junyaos Caluminy och på Bestmilk Dina SBregu
lar. Detta är exakt samma teckensnitt som producenterna använder på 
sina mjölkförpackningar och valet att använda linjärer baseras troligen 
på lättläsheten i små grader.

4.4.4 Exponering av information
Informationsdelen på fil och yoghurtkartongerna är lik den om mjölk
förkartongerna. Innehållsförteckning finns på samtliga förpackningar 
samt näringsvärden. Fetthalten skrivs dock i innehållsförteckningen på 
samtliga förpackningar och skyltas inte stort på framsidan. Yoghurten 
ifrån Best Milk har hälften av informationen på kinesiska och andra 
halvan på engelska, detta kan vara ett smart sätt att locka icke kines
språkiga till sin produkt. De är även de enda som skriver ut informa
tionen tvåspråkig av alla producenter vilket gör att den västerländska 
konsumenten får svårt att avgöra innehållet i övriga förpackningar. Även 
om innehållsförteckningen står på kinesiska så skriver de ändå ut vilken 
smak produkten har på engelska, förutom på Brights plastförpackning 
där ingen information finns på engelska. I övrigt påminner den mycket 
om mjölkförpackningarna med tillverknings och utgångsdatum på top
pen samt tillverkarens logotyp på sidorna.

4.4.5 Pris och formgivning
På dessa produkter kan man lätt avgöra vad som är dyrt och vad som 
är billigt genom att bara studera designen. Brights plastförpackning 
harnästan dubbelt så dyrt literpris jämfört med den billigaste yoghurten 
ifrån Best Milk som har en väldigt enkel design. Priset på Brights övriga 
kartongförpackningar jämfört med Junyaos är ganska lika trots att illus
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trationer och liknande är mer avancerat på Brights produkter. Detta kan 
bero på att de båda är så pass kända så den spelar mindre roll då konsu
menten redan i förväg kan ha bestämt sig vilken han/hon väljer.

4.5 Analys av svenska yoghurt- och filförpackningar
De svenska yoghurt och filförpackningar som exjobbet berör har alla en 
liters kapacitet och är gjorda av kartong. 

Bilaga D1 – D3

4.5.1 Färg
Färgvalet på fil och yoghurtförpackningar skiljer sig mycket mellan 
Milko och Norrmejerier. Dock finns kopplingar mellan färgen på mjölken 
och filen när man tittar på fetthalten. Filen hos alla tillverkare har en 
fetthalt på 0,5%, något som skulle kunna jämföras med Lättmjölken. 
Milkos Lättmjölk är mörkblå och deras filförpackningar är även de blå 
i tonen (Bilaga D1). Norrmejeriers Lättmjölk är gul, och därför är deras 
fil det också (Bilaga D3). Milko använder mer färg på fil och yoghurtför
packningarna jämfört med mjölkförpackningarna. Större ytor täcks av 
färg på ett sätt som man skulle kunna beskriva som inveterat jäntemot 
mjölkförpackningarna. Detsamma gäller Norrmejeriers förpackningar.

4.5.2 Formspråk
Milko har på dessa produkter valt att använda sig av fotografier istäl
let för illustrationer, dvs. helt annorlunda än deras mjölkförpackningar. 
Bilderna som används föreställer sportande människor med en sund livs
stil, t.ex. cyklister eller balettdansöser. På förpackningen med yoghurten 
är kartongen vit och istället går bilden av en balettdansande kvinna i 
blått (Bilaga D2).

Norrmejeriers formspråk påminner mycket om deras mjölkförpackningar 
med samma manér på illustrationen. En skål med fil samt en sked i 
mycket enkel illustrering med få detaljer och skuggor. Mycket enkelt och 
inte speciellt spännande.

4.5.3 Typografi
De två svenska producenterna, Milko och Norrmejerier använder Rotis 
Sans serif samt Trebuchet MS på sina förpackningar. Norrmejerier har 
dock en handtecknad stil på framsidan av sina produkter istället för att 
använda ett konventionellt. Stilen är välgjord och ger ett seriöst intryck.

4.5.4 Exponering av information
Det mest exponerande på alla produkterna, oberoende av leverantör är 
ordet ”Lätt”, något som samtliga verkar vilja visa. Milkos förpackningar 
visar gärna upp gröna nyckelhålet, en märkning som hjälper kunden till 
de magra och/eller fiberrika alternativen inom en varugrupp. Fetthalten 
på förpackningarna är även det utskriven på framsidan, men dock inte så 
stort. Anledningen till att det inte är så överexponerat kan tänkas vara 
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att kunderna bara går efter namnet lättfil.

Båda producenterna är noga med att ha med innehållsförteckning, 
näringvärden samt tillverknings och utgångsdatum.

4.5.5 Pris och formgivning
Mellan de svenska producenterna är priset nästan lika när det gäller neu
tral fil eller yoghurt. Här spelar formgivningen mindre roll då den största 
konkurrensen sker mellan de smaksatta sorterna i butikshyllorna.

4.6 Skillnad mellan ländernas fil- och yoghurt-
förpackningar

4.6.1 Färg
Färgerna skiljer sig inte så markant mellan de olika länderna som de 
exempelvis gjorde för mjölkkartongerna. De kinesiska förpackningarna 
är annorlunda på det sättet att de använder mer färg på sina kartonger 
jämfört med de svenska, själva färgerna skiljde sig dock inte lika mycket. 
Det faktum att de i Kina använder mer, och fler färger än i Sverige är 
det inga tvivel om. Färgerna som de använder kan även tyckas väcka mer 
uppseende än de neutrala färgerna som vi själva använder. Den orangea 
yoghurtförpackningen från Bright har en färg som påverkar människor 
genom att vara stimulerande och energisk. För oss svenskar är det inte 
en färg som associeras med en neutral yoghurt, mer någonting smaksak 
med t.ex. tropiska frukter. Brights plastbehållare med den gröna, nästan 
limegröna färgen förknippas enligt forskarna med surhet och ökar saliv
produktningen. Något som inte stämmer med det söta innehållet. De 
svenska förpackningarna som däremot använder blått och gult som fär
ger skulle nog fungera bra att lansera i Kina då blått anses som en säker 
färg att använda internationellt och gul i Kina är en gåva från gud.

4.6.2 Formspråk
Skillnaderna i formspråket är mycket större när det gäller fil och yog
hurtförpackningar jämfört med mjölkförpackningar. Den svenska tillver
karen Milko använder sig av fotografier istället för illustrationer på sina 
båda produkter i serien. Kinesiska Bright använder också fotografier på 
en av sina förpackningar, dock är den tryckt med bättre kvalite då den 
förpackningen är gjord i plast. De svenska illustrationerna som återfinns 
på Norrmejeriers Lättfil är enkla och i samma manér som på deras 
mjölkförpackningar. Det skiljer dem stort ifrån Brights yoghurt som har 
avancerade illustrationer. Bright har ungefär samma nivå som Best Milk 
vars illustrationer påminner mycket om Milkos mjölkförpackningar med 
sina enkla kalligrafiillustrationer.

4.6.3 Typografi
Skillnaden på typografin mellan de två länderna är liten. Båda använder 
linjära teckensnitt, troligen av anledningen att de är lättlästa i många 
teckenstorlekar. 
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4.6.4 Exponering av information
De svenska förpackningarna skriver tydligt ut fetthalten på sina pro
dukter på alla fyra sidor medan man på de kinesiska får leta i innehålls
föteckningen för att få svar. Tillverknings och utgångsdatum skriver 
samtliga producenter ut på toppen av förpackningen, varesig de har 
TetraPak eller Houseshape. Producentens logotyp är på de svenska för
packningarna mindre och mer diskret än på de kinesiska där den har en 
hög exponering på såval alla sidor samt på toppen. Detta kan bero på att 
de svenska förpackningarna inte möter samma konkurrens i butikerna 
när det gäller neutrala yoghurt eller filsorter.

4.7 Analys av kinesiska smörförpackningar
Smörförpackningarna från Kina som detta exjobb behandlar är runda och 
gjorda av plast vilket är det vanligaste i Shanghaiområdet. De säljs i flera 
olika storlekar, mellan 175–500 gram men finns även i mindre förpack
ningsstorlekar, sådana som kan återfinnas på t.ex. hotell i Sverige.

4.7.1 Färg
De två olika smörförpackningarna som analyseras i exjobbet är ganska 
olika färgmässigt. Den ena, från producenten Suki, har vit som grundfärg 
med inslag av solrosor i gult (Bilaga E1). Den andra som produceras av 
Mother´s Choice är orange och gul, såväl locket som själva förpackningen 
(Bilaga E2). 

4.7.2 Formspråk
På smörförpackningarna återfinns ett enkelt formspråk jämfört med 
många andra mejeriprodukter. Leverantören Suki som tillverkar smör 
med solrosolja har nederdelen av sin runda kartong täckt av bilder på 
solrosor. Detta är även den enda formen som de använder på sin för
packning. Mother´s Choice å andra sidan har som enda illustration en 
mamma med sin dotter för att anspela på att det just är tradition och 
någonting som kan ha ätits av generationer. För att ännu mer anspela på 
det genuina så bär modern äldre kläder som påminner om något som en 
husmoder i västvärlden kan ha burit i början av 1900talet. 

4.7.3 Typografi
På Sukis förpackning används fyra teckensnitt med varierande grad 
och stil, såväl linjärer, scripter och antikvor. I innehållsförteckningen 
används scripten Comic Sans tillsammans med ett kinesiskt tecken
snitt. Till att skriva ut företagets slogan, ”Breakfast is SUKI" används 
Bauhaus, en linjär med runda former. Där information om att produkten 
innehåller solrosolja skrivs med en script som heter Bello Script och ännu 
en används för att skriva ut att smöret är enkelt att bre på mackan, Java 
Jice condensed. 

Smörförpackningen ifrån Mother´s Choice är lite mer snål med använd
ningen av olika teckensnitt och inte alls lika mycket text står skrivet på 
förpackningen. För att skriva ut företagsnamnet som tar upp stor del av 
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förpackningen samt locket används en orange modifierad Calrendon Bold 
condensed med blå skugga. Under den står text om vitamininnehåll i stor 
stil och där används Iowan Old Style som är en antikva och hela texten 
skrivs i versaler. Till innehållsförteckningen på undersidan används 
standardteckensnittet Times New Roman till siffror medan övrig infor
mation står skrivet med kinesiska tecken.

4.7.4 Exponering av information
Suki har på sin förpackning anpassat informationen till såväl kineser som 
icke kineser genom att ha tvåspråkig information. Allt utom innehålls 
och näringsvärdesförteckningen står på engelska, det som kan tyckas 
mest självklart. På Mother´s Choice förpackning är språkblandningen 
likadan då man på framsidan finner texten ”Vitamin enriched A,B,D & 
E” och på baksidan står tips på användningsområden och egenskaper 
hos smöret. Innehållsförteckningen på undersidan av förpackningen är 
däremot uteslutande på kinesiska.

Ingen av smörförpackningarna har någon återvinningsinformation men 
då någon sopsortering inte förekommer i Shanghai och förpackningen 
endast är gjord av plast kanske detta inte heller är nödvändigt.

Information om förpackningens nettovikt är utskriven av  båda producen
terna, dock har Suki skrivit sin i ett smalt teckensnitt med skugga vilket 
gör det svårt att läsa. Mother´s Choice har däremot exponerat sin stort 
och fetstilt så konsumenten lätt kan se.

Båda producenterna använder även locket för att informera kunden om 
innehållet. Mother´s Choice gör dock detta bättre än konkurrenten Suki 
genom att på ett enkelt och stilrent sätt få med namnet på produkten 
och vikten men dock ingen text på engelska om att innehållet är smör. 
Suki däremot har ett mer plottrigt lock med information om att varan bör 
hållas i kylskåp samt en slogan som lyder ”Breakfast is SUKI”. Desvärre 
står även hållbarheten tryckt på locket och stor del av texten blir svår
läst. Mother´s Choice har lyckats lite bättre med detta genom att trycka 
informationen om hållbarheten på lockets kant. Desvärre är inte kanten 
helt plan utan texten blir istället svårläst.

4.7.5 Pris och formgivning
Av de två analyserade sorterna är Mother´s Choice den dyraste. I svenska 
ögon sett ger Sukis röriga design med många olika teckensnitt med 
diverse effekter som t.ex. skuggor känslan av någonting billigt. Mother´s 
Choice har istället satsat på en lite enklare design som tillsammans med 
en ganska lyxig logotyp ger produkten möjligheten att ta ut ett högre 
pris.

4.8 Analys av svenska smörförpackningar
Detta exjobb omfattar två olika varumärken på smör, Arlas Bregott och 
Lätt&Lagom, bland de största i Sverige. Båda har samma sorts form, en 
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box med lock, den vanligaste smörförpackningsformen på svenska mark
naden.

4.8.1 Färg
Bregotts förpackningar är ganska sparsmakade färgmässigt med stora 
tomma ytor och ett antal fasta objekt som byter färg beroende på fetthalt 
på smöret som t.ex. illustration av gräs och en ko. I Lätt&Lagoms fall 
byter hela förpackningen färg beroende på fetthalt och eventuella andra 
faktorer som t.ex. mer nischat smör med Omega3 osv.

Färgerna på Bregotts förpackningar följer till viss del Arlas färgschema 
som de även använder på mjölken, dock med inslag av en gul färg. 
Bregott mellan (Bilaga F2) är den smalaste varianten och har samma 
blåa färg som Lättmjölken medan originalet (Bilaga F1) har samma färg 
som Mellanmjölken, alltså grön. I Bregotts sortiment finns även varian
ten Extrasaltat (Bilaga F3) som har den röda färgen, samma som den 
feta mjölken. En möjlig anledning till att Bregotts original inte har röd 
färg kan bero på att vid lanseringen 1969 valdes färgerna grön och gul till 
den förpackningen och när fler produkter tillkom i sortimentet fick dessa 
ta övriga färger. Det röda smöret ger dock intrycket av att vara farlig då 
färgerna röd och gul blandas vilket är väldigt starka signalfärger som 
inte speglar någon harmoni.

Lätt&Lagom följer även de färgschemat som Arla använder med sin 
minivariant som är orange (Bilaga F6) jämfört med Minimjölken som 
är gul. Lätt&Lagom 30% är blå (Bilaga F5) som Lättmjölken och sedan 
finns originalet av smörsorten som är röd (Bilaga F4), precis som fetaste 
mjölken.

4.8.2 Formspråk
Bregotts formspråk är konsekvent genom alla olika varianter, gult gräs 
blandat med t.ex. en ljusblått gräs samt en mörkblå ko. Färgen på kossan 
och gräset beror på sorten och gräset är alltid i en något ljusare ton av 
kossans färg. Dessa färger återfinns på locket samt runtom hela förpack
ningen.

På Lätt&Lagoms förpackningar är formspråket helt annorlunda jämfört 
med Bregotts. De har ett lock i transparent plast som gör att bilden på 
skyddsfolien föreställande raps och andra blommor syns igenom. På 
själva förpackningen har de däremot ett väldigt abstrakt mönster som 
påminner om ett avancerat nätmönster.

4.8.3 Typografi
Både Bregott och Lätt&Lagom använder endast ett teckensnitt per för
packning. I Bregotts fall är det Humanist, en linjär som används i sin feta 
variant för att skriva Bregott och i roman för att beskriva sorten, exem
pelvis ”mellan”. Lätt&Lagom däremot använder Franklin Gothic Roman 
till all sin text, såväl på lock, förpackning och undersida. Denna linjär 
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blandas i såväl sin feta som smala variant på förpackningarna.

4.8.4 Exponering av information
På Bregotts förpackningar kan man enkelt se vilken sorts smör det är då 
det på locket står om det är mellan eller extrasaltat, orginalet har ingen 
text alls utöver Bregott. På locket står även vikt och fetthalt väldigt 
överskådligt vilket gör det lätt för konsumenten att köpa rätt i butiken. 
Runtom förpackningen står endast skrivet information om vilket sorts 
smör det är och för att få reda på innehåll och näringsvärden får man 
titta på undersidan. Där står en text som beskriver förpackningens 
innehåll och användsningsområden. Man finner även information om 
källsortinger, konsumentkontakt, streckkod och förvaring.

Lätt&Lagom låter konsumenten tydligt se på locket av förpackningen vil
ken fetthalt smöret har, nettovikt samt tillverkning och utgångsdatum. 
Beroende på vilken fetthalt smöret har varierar färgen på texten på såväl 
locket som själva förpackningen vilket gör att man lätt kan välja rätt. 
Runtom förpackningen Lätt&Lagom skrivet och de har placerat ut gröna 
nyckelhålet på kortsidorna, en märkning som garanterar låg fetthalt och 
mycket kostfiber. Precis som på Bregotts förpackningar hittar man inne
hållsförteckningen, användningstips, näringsvärden, konsumentkontakt 
och annan information på undersidan av förpackningen.

4.8.5 Pris och formgivning
På den svenska marknaden ligger Bregott och Lätt&Lagom bredvid 
varandra i kyldiskarna. Dock kommer båda produkterna ifrån samma 
producent och är olika nischade. Lätt&Lagom är dock lite dyrare men 
de som köper den kan ses som mer måna om sin vikt då den innehåller 
mindre fett eller så är det smaken som avgör.

4.9 Skillnader mellan ländernas smörförpackningar

4.9.1 Färg
Bland de fyra smörproducenterna som exjobbet omfattar finns det två 
från varje marknad som kan anses som varandras motsvarighet färg
mässigt. Bregott och Suki har båda vita förpackningar med färgade 
mönster nertill medan Lätt&Lagom tillsammans med Mother´s Chioce 
har mer färg på sina kartonger. 

Om man jämför Bregotts och Sukis förpackningar har den kinesiska fler 
färger då all text i princip har olika färg medan Bregotts förpackning 
endast använder fyra. Båda tillverkarna har gul färg i sin design då 
detta i Sukis fall används för att ge solrosorna på förpackningen sin färg 
och binda ihop med att smöret innehåller solrosolja. Den gula färgen i 
Bregotts fall föreställer raps då deras smör innehåller just raps.

Ser man på Lätt&Lagoms förpackningar jämfört med Mother´s Choice i 
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färgsynpunkt så använder den kinesiska varianten fler färger även här. 
Orange bakgrund med gula tonplattor med orange och blå text jämfört 
med Lätt&Lagoms helfärgade bakgrund med vit text. Anledningen till att 
gul färg används på den kinesiska förpackningen är för att återknyta till 
innehållet av solrosolja. Istället för att göra det som Suki och använda 
illustrationer av blommorna används bara färgen.

4.9.2 Formspråk
Vad gäller formspråk ser man tydligt att de svenska förpackningarna 
har ett mycket mer stilrent formspråk medan de kinesiska är mer rörigt 
och detaljerat. Bregotts stencilerade kossa tillsammans med det enkla 
tvåfärgade gräset jämfört med Sukis detaljerade solrosblommor är ett 
tydligt exempel. Dock använder de två producenterna sina former på 
ett ganska liknande sätt då de på locket av förpackningen har gräset 
och solrosorna som en bakgrund med övrig information ovanpå. Detta 
används även runtom förpackningarna och skapar känslan av mark och 
ger ovanliggande information och formgivning en grund att stå på. I fallet 
med Lätt&Lagom och Mother´s Choice så är formspråket på den svenska 
förpackningen mycket enkelt och diskret med sitt nätmönster medan 
den kinesiska har former med tonplattor, ramar samt illustrationen 
med modern och dotten. Illustrationen är detaljerad och långt ifrån den 
svenska minimalistiska stilen.

4.9.3 Typografi
Den största skillnaden mellan de två länderna är att de kinesiska för
packningarna använder många fler teckensnitt i olika varianter och 
stilar medan svenskarna bara använder ett per förpackning. Detta är 
ganska typiskt för den svenska minimalistiska stilen då ett teckensnitt 
används men i olika varianter som t.ex. bold och roman. De svenska för
packningarna blir då naturligt mindre röriga och endast den viktigaste 
informationen exponeras stort medan informationen på t.ex. den kine
siska tillverkaren Sukis förpackning känns väldigt rörig och orolig.

4.9.4 Exponering av information
Endast på de svenska förpackningarna kan man utan att behöva leta 
bland näringsvärderna se vilken fetthalt smöret har. Vikten däremot 
skrivs ut av alla fyra producenterna på ett lättöverskådligt sätt, svensk
arna skiljer sig dock på det sättet att de endast skriver ut det på locket. 
Inget av sätten är bättre än det andra utan allt kan bero på vilken höjd i 
butikerna smöret står på. Det svenska smöret fungerar bättre om det är 
placerat på låg höjd och det kinesiska kan stå högre upp i hyllorna. 

Alla smörförpackningarna har sin innehållsförteckning på undersidan 
förutom Suki som istället har sin på sidan av förpackningen som tillsam
mans med all annan information ger ett rörigt intryck.
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5. Undersökning 

5.1 Bakgrund
Anser svenskarna att mejeriprodukterna har den färg som associeras 
ihop med själva produktens fetthalt? Tycker alla att rött är den bästa fär
gen för att representera fett eller finns det någon bättre? För att ta reda 
på detta gjordes en karta med 16 olika färger. Dessa färger numrerades 
och sedan tillverkades ett forumlär. I det fick den deltagande fylla i kön, 
ålder samt vilken av färgerna han/hon associerade med fett, smalt samt 
två steg därimellan. Fyra steg för att efterlikna utbudet på mjölkmark
naden. Antalet deltagare i undersökningen uppgick till 25 stycken då det 
vetenskapliga antalet, 1000, ansågs för omfattande. 

5.2 Genomförande
Varje deltagare tilldelades ett forumlär och fick sedan se papperet med 
de 16 färgerna. När de sedan fyllt i de fyra rutorna samlades formulären 
in för att sedan sammanställas. (Bilaga G)

5.3 Resultat
Av de 25 tillfrågade var sex stycken kvinnor och samtliga deltagare var 
i åldrarna 20–30. Deras svar var varierande i princip på alla av de fyra 
kategorierna som färgerna skulle delas upp i. På frågan vilken färg som 
associerades ihop med smala mejeriprodukter svarade 36% rosa och 32% 
ljusblå, alltså inte gul som Milkos men dock mer överensstämmande med 
blå som Norrmejeriers. Detta kan bero på att rosa och ljusblå är lätta och 
ljusa färger som är enkla att ta åt sig. Den näst smalaste färgen tyckte 
28% var ljusblå, den som av Milko bär mörkblå färg och av Norrmejerier 
är gul. Näst fetaste mjölken ansåg 20% borde vara mörkblå, den är av 
Milko grön och från Norrmejerier röd.

Den fetaste mjölken tyckte dock 52% skulle vara röd, precis som den är i 
Milkos sortiment men som är grön enligt Norrmejerier. (Bilaga H)

5.4 Slutsats
Om deltagarna i undersökning hade fått bestämma skulle färgerna 
på t.ex. mjölkförpackningarna vara rosa på Minimjölken, ljusblå på 
Lättmjölken, mörkblå på Mellanmjölken och standardmjölken skulle 
vara röd. Detta system stämmer mer överens med det kinesiska färg
systemet som producenten Bright och Junyao använder. Deras lättaste 
mjölk är rosa följt av en ljusblå och en mörkblå. Om man istället kollar 
på yoghurtförpackningar så använder de inte på samma sätt en viss färg 
för en viss fetthalt utan tar hellre inspiration från innehållet, t.ex. blått 
för blåbär. För att undersökningen skulle varit mer korrekt skulle en till 
variabel införts i enkäten, vilken del av Sverige man härstammar ifrån. 
Anledningen till att så många tyckte att fet mjölk associeras ihop med 
rött kan bero på att de är uppväxta med Milko och Arla som producenter 
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och har vant sig med det färgsystemet. En möjlig anledning till att endast 
4% ansåg gul vara en färg som associerades ihop med Minimjölk kan vara 
att få personer kommer i kontakt med den mjölken då de flesta dricker de 
andra varianterna ur sortimentet. 
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6. Slutsats
Det svenska designtänkandet på mejeriprodukter jämfört med det kines
iska skiljer sig på så sätt att det som formgivits i Sverige har en mycket 
mer stilren och avskalad form. De kinesiska formgivarna vågar använda 
detaljerade illustrationer och mer extrema färger än de svenska, ganska 
diskreta färgvalen. En anledning till att de kinesiska förpackningarna är 
mer färgrika och har finare illustrationer beror på konkurrensen i hyl
lorna, någonting som inte finns i samma utsträckning i Sverige. 

Något som också skiljer ländernas mejeriförpackningar åt är fett kontra 
färg. I Shanghai verkar tillverkarna mer överens om att t.ex. mörkblått 
skall symbolisera fet mjölk medan det i Sverige kan variera beroende på 
vart i landet man befinner sig.
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7. Diskussion
Varför har de kinesiska förpackningarna i regel ett återvinningspicto
gram på sina förpackningar och inte de svenska? 

I Shanghaiområdet genomförs ingen sopsortering utan istället blandas 
såväl aluminium som matrester i samma sopkorg. Vi svenskar däremot 
genomför sopsortering på alla orter och det är även någonting som pro
ducenterna har tänkt på. Som ett exempel kan nämnas Bregotts smör
förpackning som består av hårdplast men har en yttersida av kartong för 
att hålla ner tryckkostnader och stabilisera förpackningen ytterliggare. 
Vid återvinning separeras kartongen ifrån plastförpackningen och sor
teras sedan som papper samt hårdplast. På t.ex. mjölkförpackningarna 
i Sverige står följande text under den uppmanande rubriken ”Återvinn 
din förpackning!”, ”Skölj ur, platta till och lämna HELA förpackningen i 
återvinningsbehållaren för pappersförpackningar.”. 

Anledningen till de kinesiska återvinningspictogrammen torde vara en 
ren uppmaning till konsumenten att förpackningen skall kastas i en 
soptunna. Detta kan låta onödigt men likaväl som att det på svenska 
tuggummipaket finns samma symbol som har till uppgift att påminna oss 
om att inte skräpa ner kan picogrammet på de kinesiska förpackningarna 
ha samma uppgift.

Vägen till en fungerande sopsorteringssystem i Shanghai, Kina är nog 
väldigt lång då invånarna verkar tycka det är normalt att kasta skräp 
överallt trots flertalet papperskorgar. Om planer på införing av detta 
finns så vore det sannolikt att det införs innan 2010 då Shanghai skall 
stå värd för WorldExpo.

En annan punkt som skiljer de två länderna åt är att i Kina återfinns även 
information på engelska bakpå vissa förpackningar, i Sverige däremot är 
det högst ovanligt. En möjlig anledning till detta kan vara att Kina börjar 
expandera internationellt ifrån att ha varit en stängd kommuniststat till 
att ha blivit mer öppen. I och med detta har fler och fler företag etable
rat sig i landet och antalet västerlänningar ökar skadigt. Eftersom det 
kineiska alfabetet är helt annorlunda det som används i västvärlden har 
producenterna varit lov att skriva ut sin information tvåspråkigt så att 
amerikaner och européer ser skillnad på bästföredatumet och numret 
till kundsupport.

I Sverige finns som sagt ingen större konkurrens bland mjölksorterna 
men däremot bland yoghurten. Detta har lett till att olika fabrikörer lagt 
ner mer jobb på såväl själva förpackningen som formgivningen på dessa. 
Kanske är det en liknande konkurrens som behövs för att göra mjölkför
packningar i Sverige mer vågade. Något som man kanske kan få se i och 
med många utländska matkedjor anlägger affärer här, t.ex. Lidl.
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8. Slutord
Detta exjobb utfördes till stor del i Shanghai tack vare ett generöst bidrag 
från Ljungbergsfonden vilket gjorde resan möjlig. Det har varit lärorikt 
på det sättet att jag fått en mycket större insikt i det kinesiska design
tänkandet och hur det skiljer sig ifrån det svenska, med stor sannolikhet 
någonting som jag kommer bära med mig resten av livet. De som aldrig 
varit dit får förhoppningsvis en bild av det genom detta exjobb.
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