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Sammanfattning
Examensarbetet handlar om ”creative packaging” och gruppen har i nära samarbete med företaget AssiDomän Frövi
planerat, konstruerat och formgivit två förpackningslösningar till chokladpraliner.

Gruppen har arbetat med företagets egenproducerade kartongkvalitet Frövi Bright, vilket tillsammans med olika
marknadsföringsaspekter krävde fördjupade kunskaper om det valda materialet och produktgruppen. Kunskaperna
inhämtades genom utbildning, litteratur och personliga kontakter.

De färdiga förpackningslösningarna exponeras i samband med en utställning vid senare tillfälle.
Examensarbetet har resulterat i två nya förpackningslösningar med tillhörande dekor till chokladpraliner. Den ena är

övervägande kreativ och den andra påvisar styrkeegenskaperna med den valda kartongkvaliteten.
Förhoppningsvis framställer gruppens resultat AssiDomän Frövi på ett exemplariskt sätt och ökar företagets för-

hoppningar inför framtiden.
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Summary
The Degree Project is about ”creative packaging”, the group has in collaboration with AssiDomän Frövi planned, con-
structed and designed two packagingsolutions for chocolate creams.

The group has worked with the cardboard Frövi Bright produced by the company itself, which together with diffe-
rent aspects in marketing demands deep knowledge about the chosen material and productgroup.The knowledge were
recieved from education, litterature and personal contacts.

The completed packagingsolutions will be exposed in connection with an exhibition this summer.
The Degree Project has resulted in two new and completed packagingsolutions for chocolate creams. One is mainly

creative and the other one provides strenghtness with the chosen cardboard.  
Hopefully the result by the group represents AssiDomän Frövi in a pleasant way and increases the expectations for

the future.  
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Kontakten med AssiDomän Frövi uppstod genom att företaget självt kon-
taktade Högskolan Dalarna och programansvariga Emmi Enoksson på
Grafisk Teknologi. Uppgiften företaget ville ha hjälp med var bestämd
redan innan Högskolan Dalarna kontaktades och en förfrågan skickades
sedan ut via mail till lämpliga studenter.

1.2 Projektbeskrivning
Uppgiften handlar om ”creative packaging”. AssiDomän Frövi kommer
att ha utställning för sina skandinaviska, tyska och engelska kunder i
början på juni 2001 och vill tillsammans med studenter från Grafisk
Teknologi Högskolan Dalarna visa framtidens möjligheter inom förpack-
ningskartong.

Uppgiften består av att arbeta fram och konstruera två olika utforma-
de förpackningslösningar till chokladpraliner. Förpackningarna ska kon-
strueras med AssiDomän Frövis kartongkvalitet Frövi Bright. 

Den ena förpackningen ska vara övervägande kreativ och den andra
ska påvisa styrkan med AssiDomän Frövis egenproducerade kartong, vil-
ket medger minimering av kartongförbrukning. Det ska även tas fram
dekorer till de färdiga förpackningslösningarna.

Arbetet sker med kartong, vilket gör att det kommer att hållas en utbild-
ning, vilken behandlar kartongtillverkning. Konstruktionerna kommer
att tas fram i nära samarbete med företagets konverterare.

Det slutliga resultatet exponeras i samband med utställningen i Frövi.

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att i nära samarbete med företaget
AssiDomän Frövi och främst dess konverterare fördjupa kunskaperna
inom materialet kartong och kartongtillverkning genom att arbeta med
kreativa förpackningar till produkten chokladpraliner. 

Gruppen kommer att kartlägga olika faktorer, t. ex uppbyggnad, styr-
keegenskaper och ytegenskaper, som kan påverka förpackningarnas kon-
struktion och design.  

Syftet för företaget AssiDomän Frövi är att visa befintliga, och eventu-
ellt nya, kunder möjliga kreativa förpackningslösningar med den egen-
producerade kartongen. Detta sker i form av en utställning. Idén med
fysiska förpackningar ska komplettera företagets vanliga presentation
och förhoppningsvis öka intresset. AssiDomän Frövi vill även utbyta kun-
skaper med studenter från Högskolan Dalarna och Grafisk Teknologi.

1.4 Mål
Målet med examensarbetet är främst att åstadkomma en fysisk produkt,
i form av två nya förpackningslösningar till chokladpraliner, i samarbete
med ett befintligt företag. Den fysiska produkten ska leda gruppen till
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områden som kräver stor kunskap inom material och förpackningsdesign.
Den ena förpackningen ska utgå från kreativitet och attraktiv mark-
nadsföring och den andra ska påvisa kartongens styrkeegenskaper och
minskad kartongförbrukning. 

Målet är att ta fram en gångbar förpackningsdekor till de färdiga för-
packningslösningarna.

Målet för AssiDomän Frövi är att genom en utställning med fysiska för-
packningar skapa ett intresse hos både befintliga och nya kunder att
välja just deras kartong. Med utställningen visar man framtidens möjlig-
heter. AssiDomän Frövi vill även skapa en långvarig relation med
Högskolan Dalarna och Grafisk Teknologi.

1.5 Metod
Examensarbetet kommer till stor del att genomföras i nära samarbete
med företaget AssiDomän Frövi. För att utbytet ska bli så stort som möj-
ligt och resultatet givande inleds samarbetet med två dagars utbildning i
form av skogsbesök, besök på vedgård - sulfatbruk, kartongbruk (KM5),
Techcenter (utvecklingsavdelning), utbildning inom kartong, kartongtill-
verkning och information om kundstruktur och kundsegment. Här sam-
las allmänna fakta om AssiDomän Frövi. Gruppen letar även information
om den berörda kartongkvaliteten Frövi Bright i ytvikterna 270, 290, 310
och 390 g/m2. 

Vidare besöks en svensk förpackningsdesigner i Kumla  för utbyte av
idéer. Besöket är anordnat av AssiDomän Frövi. 

Vid första mötet med uppdragsgivaren bestämdes att uppgiften bestod
av att med kartongen Frövi Bright förpacka chokladpraliner, vilket krä-
ver god kunskap om den valda kartongkvaliteten. Denna kunskap hoppas
gruppen finna vid det inledande besöket i Frövi. Gruppen har även för
avsikt att kontakta Peter Andersson, förpackningsdesigner, på konver-
teringsföretaget ”Åkerlund & Rausing” som har jämfört olika kartong-
kvaliteter bl. a. Frövi Bright inom produktgruppen chokladaskar.

Förpackningarna planeras och utvecklas vid Högskolan Dalarna. 
För att få reda på vad hos kartongen som kan påverka chokladprali-

nernas lukt och smak tänker gruppen vända sig till Gunnar Granström,
som håller i lukt- och smaktestningen i laboratoriet i Frövi. Gruppen
kommer även att ha kontinuerlig kontakt med handledaren Charlotte
Andersson, marknadsföringsansvarig, på AssiDomän Frövi, dit gruppen
vänder sig med diverse frågor. 

För att ta fram en gångbar förpackningsdekor sker en fördjupning inom
området marknadsföring. Fördjupningen inleds med en marknadsun-
dersökning om färg och form. Gruppen kommer att göra litteratursökning
inom området formgivning.

Materialet, Frövi Bright, som förpackningarna ska konstrueras med,
står AssiDomän Frövi för och den aktuella kartongkvaliteten i ovan
nämnda ytvikter skickas till Högskolan Dalarna.

Förpackningarna kommer slutligen att exponeras i samband med en
utställning, där konverterare från hela världen bjuds in och får avnjuta
kreationerna.
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1.6 Avgränsningar
På tio veckor kommer två lösningsförslag till nya förpackningar att tas
fram av gruppen. Prototyper kommer att produceras i samarbete med
AssiDomän Frövi. Gruppen måste använda sig av förpackningskartong,
som används till konsument- och industriprodukter. Kartongkvaliteten
som ska användas till prototypen är förutbestämd av företaget till Frövi
Bright, och de enda valmöjligheterna är kartongkvalitetens olika ytvikter
270, 290, 310 och 390 g/m2. 

Förpackningsdekorerna begränsas till att skrivas ut på färgskrivare,
då varken gruppen eller AssiDomän Frövi har tillgång till en tryckpress. 

De olika faserna kommer att genomföras gemensamt av gruppen, både
vad gäller fördjupningen samt materialkunskap, formgivning och pro-
duktion. 
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2 Genomförande

2.1 Historia Frövi
AssiDomän Frövi, den industriella verksamheten vid Frövi ca tre mil från
Örebro, har anor från 1500-talet, men inte förrän 1891 lades inriktning-
en och ett litet enkelt pappersbruk uppfördes på platsen. En kartongma-
skin togs i bruk 1981 och man har nu arbetat i tjugo år med olika kar-
tongkvaliteter. Kapaciteten låg då på 160.000 ton per år och har undan
för undan uppdaterats till bland de effektivaste i världen. 

AssiDomän Frövi arbetar till stor del med råvaran tall och gran, men
även med björk,  vilket känns mycket lovande för företaget, eftersom
råvaran är förnyelsebar. Varje år sker en tillväxt av barrved på ca 30% i
Sverige. 

2.2 Dagsläget
Idag är Frövi den enda kvarvarande kartongtillverkaren under ägandet
av AssiDomän och företaget har 660 anställda. Trots fina framgångar är
framtiden oviss. Kanske säljs bolaget inom  kort och AssiDomän övergår
till att vara en ren skogsproducent enligt Charlotte Andersson, mark-
nadsföringsansvarig, AssiDomän Frövi. 

Idag är AssiDomän Europas största börsnoterade skogsägare med
totalt 3,3 miljoner hektar produktiv skogsmark i Sverige. Av råvaran till
massatillverkning står AssiDomän för 40% medan 30% köps in från pri-
vata markägare. 

AssiDomän Frövi har idag en kartongmaskin som är den tredje största
kartongmaskinen i världen. Två amerikanska jättar, varav International
Paper är den ena, ligger i toppen. Kartongmaskinen utgör en av företa-
gets tre huvudstationer. De andra två är vedgården och sulfatfabriken. 

AssiDomän Frövi är en av världens fem största kartongtillverkare,
mycket tack vare de unika styrkeegenskaperna hos kartongen. Företaget
tillverkar nära 350.000 ton kartong per år och 250.000 ton massa och har
en omsättning runt två miljarder kronor. För att stärka positionen ytter-
ligare genomfördes en storsatsning under åren 1995-1998 med invester-
ingar runt två miljarder kronor. Detta ökade anläggningens kapacitet av
kartong med ca 50%. Satsningen ökade inte bara produktionen utan även
möjligheterna till forskning och utveckling. AssiDomän Frövi satsar
mycket pengar på att t. ex minska miljöbelastningen från verksamheten.

AssiDomän Frövi satsade även pengar på ett nytt blekeri. Blekeriet är
ett TCF-blekeri (Totally Chlorine Free), vilket betyder att blekningen av
massan sker utan några klorkemikalier.

2.3 Kundkontakt
Introduktionsmötet med AssiDomän Frövi äger rum på Högskolan
Dalarna. Därefter följer två dagars utbildning på företaget. Vidare kon-
takt med företaget hålls per telefon och via mail. Samarbetet avslutas
med en utställning i Frövi.
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2.4 Miljö
Precis som all annan industriell verksamhet påverkar AssiDomän Frövi
miljön. Företaget anser det vara viktigt med miljöfrågor och arbetar stän-
digt med nya förbättringar, vilket gjorde att ca 250 miljoner av den stora
investeringen 1995-1998 oavbrutet gick till miljöfrågor. Den största pos-
ten var investeringen i den nya reningsanläggningen.

Att i möjligaste mån använda förnyelsebara resurser för att tillverka
produkter som gör maximal nytta med minimal resursförbrukning är en
självklarhet.

Känslan av att AssiDomän Frövi är medvetet är självklar vid besök av
anläggningen. Det är rent och fräscht över det stora området och de olika
huvudstationerna är noggrant planerade.

AssiDomän Frövi menar enligt ”En viktig länk i kedjan” s.16 att alla
utsläpp är förlorad råvara. Företaget är på ständig jakt efter förbättring-
ar och alla utsläpp från industrin regleras via beslut tagna av konces-
sionsnämnden för miljöskydd. Dessutom kontrollerar Länsstyrelsen i
Örebro län att företaget lever upp till besluten.

Den av AssiDomän Frövi framarbetade grundtanken bakom företagets
miljöarbete är att arbeta med slutna system. Kemikalierna vid massa-
tillverkning cirkulerar så lång det går i slutna system, vatten återan-
vänds flera gånger vid både massa- och kartongtillverkning och fibrer
återvinns via filter och går tillbaka till processen.  

Frövi Bright och de övriga kartongkvaliteterna är uppbyggda av förny-
elsebar råvara och produkterna är återvinningsbara. Man räknar med att
fibrerna går att återanvända ungefär fem gånger.

För det fina miljöarbetet erhölls 1996, som det första bruket i svensk
skogsindustri, certifiering enligt ISO 14001. AssiDomän Frövi är även
registrerade enligt EUs miljöstyrningssystem EMAS.

2.5 Kartongkvaliteter
AssiDomän Frövi har en affärsidé som är väldigt enkel:

”Vi ska vara det bästa alternativet för krävande kunder då det gäller
att finna bättre och mer effektiva förpackningslösningar. Basen för detta
är att vi har en kartong med unika egenskaper vad gäller styrka, renhet
och tryckyta.”

För att leva upp till denna affärsidé tillverkar företaget kartong av bar-
rved som kokas enligt sulfatmetoden. Huvuddelen av massan består av
oblekta, långa och färska fibrer vilket ger förpackningen maximal styrka,
renhet och bra tryckyta. Kartongen är även fuktresistent, har hög riv-
styrka och styvhet samt mycket god kompressionsstyrka. Kartongen
byggs upp av fyra olika skikt och är vad företaget själva kallar den mul-
tifunktionell. En rad olika inbyggda egenskaper som bidrar till att skapa
optimala förpackningslösningar. Kartongen transporteras sedan som rul-
lar eller ark till konverteringsföretag. AssiDomän Frövi samarbetar med
ungefär 1500 konverterare som i sin tur levererar färdiga förpacknings-
lösningar till företag som Nestlé, Unilever, KJS och Heineken.

Kartongens egenskaper samt ett långsiktigt partnerskap med kunder
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ger AssiDomän Frövi en stark position på marknaden.
Det tillverkas två sorters kartong inom AssiDomän Frövi. Den ena är

en vätskekartong som tillverkas speciellt för Tetra Pak och den andra är
förpackningskartong som används till konsument- och industriprodukter.
Det är det senare fallet det här examensarbetet behandlar.

AssiDomän Frövi arbetar idag med kartongkvaliteterna Frövi Light,
Frövi Bright och Frövi Carry inom förpackningskartong. Alla kartong-
kvaliteterna är kraftkartong.

Både Frövi Bright och Frövi Carry  har utvecklats från Frövi Light för
att anpassas till specifika produktgrupper. Företaget har inte specialise-
rat sig på en produktgrupp utan utvecklar hela tiden möjligheter för nya. 

Frövi Bright används till choklad, kosmetika och andra finare produk-
ter. Frövi Carry är utvecklad för att klara av tyngre produkter och
används till multipack framförallt inom produktgruppen drycker.

2.5.1 Frövi Light
Frövi Light är grunden för både Frövi Bright och Frövi Carry. Utifrån
denna kartongkvalitet har man gjort mindre justeringar för att ytterliga-
re anpassa kartongen till det tänkta produktinnehållet. Frövi Bright skil-
jer sig från Frövi Light genom att även undersidan på kartongen är blekt.
Dessutom tillverkas de i skilda ytvikter. Frövi Carry har högre ytvikt
350-425 g/m2, mot Frövi Lights 250-330 g/m2, och är därmed starkare. 

2.5.2 Frövi Bright
Frövi Bright är utvecklad från Frövi Light för att passa till ömtåliga och
fina produkter som smink, läkemedel och konfektyr. Konceptet är att
erbjuda en stark kartong där ytterskikten består av blekt kemisk massa.
Med egenskaper som denna styrka ska en lägre ytvikt kunna väljas för
att spara in på material, produktion och distribution utan att förlora
funktionen. Kartongen ska dessutom skydda innehållet genom att hålla
lukt och smak borta. 

Kartongen är  ypperlig för formgivning och kreativa förpackningar och
tillverkas i ytvikterna 270, 290, 310 och 390 g/m2. Den högsta ytvikten
390g/m2 används främst till lyxdrycker medan de andra lämpar sig för
produkter som smink, läkemedel och konfektyr.

2.5.2.1 Uppbyggnad
Frövi Bright är uppbyggd av fyra skikt (se figur 1) och det är det unders-
ta skiktet som skiljer den från de övriga kartongkvaliteterna. De olika
skikten består av blekt kemisk massa som topp- och bottenskikt och
oblekt massa samt CTMP (Chemical Thermo Mechanical Pulp) i de två
mittskikten. Toppskiktet är även bestruket. 

Blekningen av massan sker i ett TCF-blekeri, vilket betyder att det inte
används några klorkemikalier överhuvudtaget i processen. Detta var en
självklarhet på grund av AssiDomän Frövis geografiska läge, inland vid
ett litet vattendrag, då lagstiftning endast möjliggör ett totalt klorfritt
blekeri. Bruk som ligger vid havet styrs inte av lika stränga krav och
behöver därför inte ha helt klorfria blekerier. Den klorfria blekningen ger

Carolina Karlsson
Martin Mikolas
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Kreativ förpackningsdesign – 
förpackningslösningar till chokladpraliner

12



en renare kartong och miljö, men medför även högre kostnader.

Bestrykningen man använder sig av till Frövi Bright består huvudsak-
ligen av kalciumkarbonat och lera, och det är företagets unika blandning
av ingredienserna (den exakta blandningen är inte offentlig) som ger det
optimala receptet med önskat resultat. 

Genom att använda en blandning av massor för de olika skikten opti-
merar man kartongen för sitt användningsområde. De viktigaste fakto-
rerna hos Frövi Bright är styrka, styvhet och ytutseende.

Det är slutanvändarens krav på färdig produkt som bestämmer valet
av kartong och i det här fallet är det företag som ska ha sina chokla-
dpraliner i förpackningen. Det är därför viktigt att bestämma förpack-
ningens funktion och roll i sammanhanget. En förpackning med kartong-
kvaliteten Frövi Bright ska:

• Fungera som skydd från omgivningen, vilket innefattar 
stötar vid hantering, tryck vid stapling, temperatur- och fukt
förhållanden, ljus och bakterier. Förpackningen ska förvara 
produkten på ett lämpligt och praktiskt sätt både vid trans-
port, distribution och hos slutförbrukaren.  

• Bevara produkten och säkerställa att den inte påverkas 
av omgivande faktorer, t.ex får produktens egenskaper inte 
förändras av kartongen. För vidare information om lukt- och 
smakpåverkan, se under rubriken ”2.6 Lukt och smak”.  

• Marknadsföra och framhäva produkten med ett attrak-
tivt utseende. Förpackningen ska ge varan en positiv utstrål
ning, fömedla tillverkarens image och företagets grafiska pro
fil. Förpackningen ska även informera kunden om innehållet 
och hur produkten ska användas. Den här punkten har fått en
betydande roll då konkurrensen ökat.
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är bestruket.



Vad gäller produktgruppen choklad och dess positionering är förpack-
ningens främsta uppgift att skydda samt att möjliggöra en attraktiv
marknadsföring (se figur 2). Det är naturligvis även viktigt att informe-
ra kunden om innehållet. För vidare information se resultatet av
undersökning under rubriken ”2.7.2 Marknadsundersökning”.

2.5.2.2 Styrkeegenskaper
AssiDomän Frövis största försäljningsargument är att deras kartong är
en av de starkaste i världen. Den höga styrkan gör att ytvikten ofta kan
minskas, men att styrkeegenskaperna fortfarande förblir desamma. 

Styrkeegenskaperna är en av de viktigaste elementen i förpack-
ningsutveckling. Utan en stark kartong håller aldrig en förpackning i
dagens snabba produktion och tuffa transportförhållanden. Faktorer som
påverkar kartongens styrka  är många och det finns flera olika metoder
för att mäta styrkeegenskaperna. De viktigaste styrkeegenskaperna är
dragstyrka, rivstyrka, delamineringsstyrka, böjstyvhet, böjmotstånd,
densitet, ytvikt, tjocklek samt vilken uppbyggnad kartongen har, hur
kartongen är uppbyggd och med hur många skikt.

Frövi Bright består av fyra skikt. Till ytterskikten används blekt
kemisk massa och i mittskikten oblekt kemisk massa och CTMP. Frövi
Bright är uppbyggd med I-balksprincipen 1) men med oblekt kemisk
massa och CTMP i mittenskikten, för mer information om kartongens
uppbyggnad se under rubriken ”2.5.2.1 Uppbyggnad”. Detta ger kartong-
en god styvhet i mittenpartiet och god styrka i ytterskikten.

Grundförutsättningen för att skapa en stark kartong är fibrer. Det
finns två huvudtyper av fibrer, långa och korta. Ju längre fibrerna är
desto starkare kartong kan tillverkas. De långa fibrerna utvinns främst
från tall och gran. Tall- och granflis kokas och omvandlas till kemisk
massa. Vid kokningen försvinner ligninet som annars bidrar till illaluk-
tande- och smakgivande samt gulnande kartong. Kemisk massa lämpar
sig bäst till livsmedelsförpackningar, som i det här fallet chokladpraliner. 

Den kemiska massan bevarar fibrernas längd bättre än den mekanis-
ka. Barrvedsfibrer är långa och platta från början. Den kemiska separa-
tionsprocessen bevarar fibrernas längd och ger en flexibel och mjuk fiber.
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1) I-balksprincipen är en uppbyggnadsmetod
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kartong som är uppbyggd på det här viset är

falskartong.
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för en förpackning inne-

hållande chokladpraliner.



Den mekaniska bearbetningen går hårdare åt fibrerna och gör dem kor-
tare. Ligninet ger en hård och styv fiber.

Det är den utvunna cellulosan i den kemiska massan som ger kartong-
en dess starka fiberbindningar. Frövi Bright består till stor del av kemisk
massa.                                                                                                      

RIVSTYRKA
Rivstyrkan mäts och studeras för att skapa en optimal rivgräns, som
krävs hos förpackningar med en öppningsanordning, som man river upp
eller av. Rivstyrkan mäts med hjälp av kraften som krävs för att riva av
kartongen utefter ett i förväg gjort snitt vinkelrätt mot arkets plan (se
figur 3). Rivstyrkan mäts i både x- och y-led. Fibertypen och fiberorien-
teringen i kartongen påverkar rivstyrkan. Hög rivstyrka beror på den all-
männa styrkan och andelen långa och väl sammanbundna fibrer (se
under ”Böjstyvhet”). Fler och längre fibrer ger ett bättre resultat.
Fiberriktningen eller maskinriktningen uppstår vid kartongens former-
ing på viran. Fibrerna ”orienterar” sig i maskinriktning, vilket resulterar
i ett större antal fibrer längs  maskinriktningen än tvärs. Rivstyrkan blir
olika beroende på om man mäter den längs eller tvärs fiberriktningen och
är högre tvärs. Förhållandet längs/tvärs brukar ofta vara 2/1. 

Frövi Bright har en rivstyrka som är en av de bästa i tester som har
gjorts mellan olika kartongkvaliteter, vilket är en följd av de långa oblek-
ta fibrerna. Frövi Bright med ytvikten 270g/m2 har en rivstyrka på
4300mN. 

DELAMINERINGSSTYRKA
Delamineringsstyrkan eller skiktbindningsstyrka mäts för att få reda på
vid vilken kraft eller energi de olika skikten i kartongens struktur släp-
per från varandra. Begreppet beskriver bindningen inom eller mellan
fiberskikten, inte gränssnittet mellan fibrer och bestrykning eller inuti
bestrykningen, enligt ”Kartonghandboken” s. 97.

För att förpackningen inte ska spricka i hörn, kanter eller deformeras
på andra sätt krävs en hög delamineringsstyrka. Delamineringsstyrkan
får inte heller vara för hög, innerskikten i kartongen måste delamineras
i bigar och vikningar för att inte gå av helt. En delamineringsstyrka på
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Figur 3. Rivstyrkan mäts med

hjälp av kraften som krävs för att

riva upp kartongen vinkelrätt

mot arkets plan.



ca 80 J/m2 är att rekommendera. Att delamineringsstyrkan är hög hos
förpackningar som har rivremsa eller rivöppning är naturligt. Annars
kan kartongen brista och rivremsan släpper i de olika skikten istället för
att rivas upp. 

Mätningen av delamineringsstyrka utförs enligt ScottBond-metoden
(se figur 4) vilken mäter den kraft som krävs för att sära på kartongens
olika skikt. Kraften appliceras vinkelrät mot kartongen och på så vis
mäts vid vilken kraft kartongens skikt släpper.

Frövi Bright har en inre delamineringsstyrka på ca 150 J/m2.

BÖJSTYVHET
Böjstyvheten bestäms till största delen av vilken fibertyp som används
och hur de olika skikten i kartongen är sammansatta. 

Kartong som innehåller kemisk massa är ca tre gånger starkare än
kartong som innehåller mekanisk massa. Anledningen till varför kemisk
massa är så mycket starkare är för att fibrerna behåller sin längd och flä-
tas ihop till ett starkt nätverk. Den mekaniska massans fibrer är korta
och kompakta vilket skapar en kartong med hög styvhet.

Frövi Bright har en hög styvhet tack vare utblandningen med CTMP-
massa i mittskikten.

BÖJMOTSTÅND 
Böjmotstånd är en annan viktig egenskap som dock inte ska blandas ihop
med böjstyvhet. Böjmotståndet är den kraft som krävs för att böja kar-
tongen till en vinkel på 15 grader (se figur 5). Böjstyvheten beräknas från
den kraft som mäts vid vinkeln fem grader. 
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Styvheten är en av de viktigaste egenskaperna för att konverteringen
av kartongen ska gå smidigt och för att kunna skapa kreativa förpack-
ningar. Även styvheten påverkas av fiberriktningen. Kartongen är styva-
re längs fibrerna än tvärs. Mätningen utförs genom att kartongen sätts
fast mellan två nyp och sedan belastas i y-led med en kraft som avläses
vid 15 grader. 

Frövi Bright 270g/m2 har ett böjmotstånd på 225mN +-32mN

DENSITET
Kartongens densitet är ett värde på hur kompakt kartongen är.
Densiteten är starkt beroende av fibertypen. Mekaniska fibrer ger en
betydligt lägre densitet än kemiska fibrer, då fibrerna är hårdare och sty-
vare vilket ger hög bulk (låg densitet). Vid flerskiktskartong optimeras
sammansättningen av de olika skikten för att uppnå en lägre densitet.
Frövi Bright består av flera skikt vilka är samansatta för att skapa opti-
mal densitet för det tänkta segmentet lyxprodukter. Densiteten mäts som
förhållandet mellan  ytvikt och tjocklek. Ökar tjockleken vid konstant
ytvikt så minskar densiteten, eftersom densiteten är omvänt proportio-
nell mot tjockleken, enligt ”Kartonghandboken” s. 113.

KAPSELKOMPRESSIONSSTYRKA
När kartongen eller förpackningen är färdigutvecklad och konstruerad
mäts kapselkompressionsstyrkan. Eftersom man inte vet hur förpack-
ningen kommer att bete sig när den belastas med externa påfrestningar
som t. ex tryckning, konvertering, inpackning, distribution, fukt och tem-
peraturskillnader måste mätningen visualiseras på ett eller flera sätt.

En förpackning konstruerad av Frövi Bright har hög kapselkompres-
sionsstyrka p.g.a att den är flerskiktsformad och uppbyggd av primärfib-
rer.

2.5.2.3 Tryckbarhet
För att få den bästa grafiska återgivningen är kartongen enligt
”Kartonghandboken” s. 23 beroende av följande komponenter:

•Flerskiktsformning •Vithet
•Primärfibrer •Ytstruktur och ytjämnhet
•Pigmentbestrykning •Ytfinish
•Nötningstålighet •Bestrykningskomponenter
•Planhet och dimensionsstabilitet •Rena kanter och ytor

Text och bild överför produktens budskap till konsumenten och färger
och mönster ger en bild av produkten. Hög vithet tillsammans med en
slät yta utan struktur ger god färgkontrast.

Fibrernas vithet har stort inflytande på kartongens vithet och Frövi
Bright har därför blekt kemisk massa med hög vithet, ljushet och dimen-
sionsstabilitet som ytterskikt. För att ytterligare förbättra vitheten samt
för att göra kartongen ytjämnare bestryks ytan med de huvudsakliga
komponenterna kalciumkarbonat och lera. Ytan erhåller en medelhög
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glans och får dessutom hög opacitet.
Att massan består av primärfibrer gör att arket dammar väldigt lite.
Frövi Bright är lätt att trycka på, oavsett tryckmetod, men tryckmeto-

den offset ger det bästa resultatet . Den lämpar sig även utmärkt för big-
ning med stor precision. 

Frövi Bright kan inte uppnå en extremt vit yta på grund av sin upp-
byggnad och kan därför inte konkurrera på marknaden lyxprodukter. 

2.5.2.4 Kreativa former
För att kunna skapa kreativa förpackningslösningar ställs det många
krav på kartongen. Enligt ”Kartonghandboken” s. 23 är följande egen-
skaper de viktigaste:

•Flerskiktsformning •Primärfibrer
•Nötningstålighet •Styrka och seghet
•Kompressionsstyrka •Bigbarhet och vikbarhet
•Limningsbarhet •Förseglingsbarhet

Alla de ovanstående styrkeegenskaperna är naturligtvis starkt
anknutna till hur bra kartongen går att skapa kreativa former med.
Kartomgen Frövi Bright har goda värden i alla styrkeegenskaperna som
krävs för att skapa dessa kreativa och nya former. Den höga rivstyrkan,
resultatet av de långa  oblekta fibrerna, ger en möjlighet att arbeta med
kreativa och säljande förpackningar. Det går t.ex utmärkt att göra
rivremsor, perforeringar och olika öppningsanordningar. De goda gen-
skaperna hos Frövi Bright vad gäller böjstyvhet och böjmotstånd gör att
kartongen är stark och är en bidragande faktor till varför Frövi Bright
ger en så hög kapselkompressionsstyrka. Kartongkvaliteten har även hög
nötningstålighet, eftersom ytan är jämn och kartongen har bra absorp-
tionsförmåga och torkningsegenskaper vilket krävs för att få ett bra
tryck.

2.5.2.5 Ekonomi
Prismässigt ligger kartongkvaliteten Frövi Bright ganska högt enligt
Peter Andersson, förpackningsdesigner, ”Åkerlund & Rausing”. En
undersökning visar att Frövi Bright är näst dyrast i jämförelse med tre
andra vanliga kartongkvaliteter till chokladaskar. Detta gäller trots att
CTMP-massan är betydligt billigare än kemisk massa på grund av att
CTMP har lägre styrka och ljushet. Prisskillnaden är även motiverad av
lägre tillverkningskostnader bland annat på grund av mindre vedbehov
per ton massa.

Frövi Bright är ca 7% dyrare är AssiDomän Frövis Frövi Carry och ca
3% dyrare än Frövi Light.

Det exakta priset/m2 är ej offentligt och varierar naturligtvis beroende
på mängden kartong som köps in.

En returfiberbaserad kartong erbjuder ett bra pris, men har i stället
brister inom andra områden som t. ex renhet och vithet. Andra kartong-
kvaliteter kanske inte har de styrkeegenskaper som behövs. Det kan bli
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dyrare i längden att välja kartong efter pris i stället för efterfrågad kva-
litet. 

En dyr produkt bör ha en avancerad och lyxig förpackning för att mat-
cha produkten. Dock är förpackningens kostnad i procent av produktens
värde fortfarande mycket låg och det känns värt att kosta på sig det för
beställaren av förpackningen.

2.5.3 Utvärdering Frövi Bright
Det unika med Frövi Bright som gör den utomordentlig vid kartongval till
förpackningar för produkten choklad är enligt AssiDomän Frövi främst
de bra värdena för lukt- och smakneutralitet, vilket garanterar kvalite-
ten på chokladen. För vidare information om lukt och smak se under
rubriken ”2.6 Lukt och smak”.

Kartongen har hög rivstyrka som möjliggör kreativa lösningar och hög
kompressionsstyrka som gör att förpackningen kan staplas och hanteras
genom hela distributionskedjan utan att formen riskeras. Dessutom är
Frövi Bright precis som företagets övriga kartongkvaliteter mycket stark
och det finns goda möjligheter till kostnadsbesparing genom att gå ner i
ytvikt.

Frövi Bright uppnår inte den optimala vitheten på grund av sin upp-
byggnad och det finns därför segment eller delar av segment där kar-
tongen inte räcker till. Produkter som t. ex förpackningar till lyxkosmeti-
ka kräver att kartongen ser ren ut och ger bästa möjliga färgåtergivning.

Vidare finns det branscher där Frövi Bright och de övriga kvaliteterna
är för dyra och man istället väljer att använda sig av returfiberbaserad
kartong. Exempel på sådana områden är djurmat, pizzakartonger och
innerförpackningar till elektroniska produkter.

Ett annat område är displayer då kvaliteterna inte har tillräckligt bra
tryckyta. Dessutom finns de inte i tillräckliga ytvikter.

För att få hjälp med utvärderingen av hur Frövi Bright fungerar i kon-
verteringssammanhang samt för att jämföra med andra kartong-
kvaliteter kontaktades Peter Andersson, förpackningsdesigner på ”Åker-
lund & Rausing” i Norrköping. Företaget har nyligen fått Frövi Bright i
sortimentet och har tittat speciellt på produkten chokladförpackningar.
Kartongkvaliteter ”Åkerlund & Rausing” har gjort jämförelser med är
Invercote, Enso performa och Kopparwhite. Företaget jämför kartonger
genom att provköra dessa i produktion, framförallt när en ny produkt
kommer på marknaden. Resultatet kontrolleras sedan i ett laboratorium.

FRÖVI BRIGHT
Fördelar:

• Bäst rivstyrka
• Till stor del oblekta fibrer
• Bra lukt- och smakegenskaper 
• Starkaste kvaliteten
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Nackdelar:
• Dålig vithet
• Sämre tryckbarhet än 
konkurrenterna
• Högt kartongpris som kanske 
kan avhjälpas med lägre ytvikt

INVERCOTE
Fördelar:

• Hög rivstyrka
• Bäst vithet
• Bäst tryckbarhet
• Bra lukt- och smakegenskaper

Nackdelar:
• Högt kartongpris

ENSO PERFORMA
Fördelar:

• Hög rivstyrka
• Hög vithet
• Bra tryckbarhet
• Bra lukt- och smakegenskaper

Nackdelar:
• Högt kartongpris
• Sämre rivstyrka

KOPPARWHITE
Fördelar:

• Hög rivstyrka
• Hög vithet 
• Bra lukt- och smakegenskaper

Nackdelar:
• Sämst rivstyrka

Resultatet  av undersökningen sammanfattas i tabell 1, där 1=bäst och
4=sämst:

KOMMENTAR:
Kartongpriset baseras på kilopris. Problemet kan vara att man inte kan
gå ner eller upp i ytvikt för att kompensera åt olika håll. 

Om t. ex 350 g/m2 Enso Performa är billigare än Frövi Bright 350 g/m2
kanske man skulle kunna gå ner till 310 g/m2 för att få samma kilopris. 

Problemet kan då vara att styvhet och andra faktorer gör att kunden
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fortfarande anser att Enso Performa är det bättre alternativet.
Det är idag väldigt liten skillnad på tryckbarheten mellan olika kar-

tongkvaliteter enligt Peter Andersson. Man tittar mycket på ytjämnhe-
ten, vilket är anledningen till att Frövi Bright visar sämst resultat i jäm-
förelsen. Det dåliga resultatet kan bero på många faktorer t. ex massan
och kartongmaskinen. 

Peter Andersson tillägger att man förr testade mycket returmaterial,
men att det inte håller för lukt och smak till produkten chokladkartong.
Dessutom har vitheten fått en alltmer betydande roll, då det är viktigt
med ett lyxigt utseende. 

Frövi Bright är en nyhet för ”Åkerlund & Rausing”, som man tror kom-
mer att få en betydande roll även i andra sammanhang. 

2.6 Lukt och smak
Vid förpackningslösningar för chokladpraliner är det viktigt att kartong-
en inte ger ifrån sig några illaluktande ämnen. Produkten får inte heller
ta smak av kartongen. 

Faktorer som kan påverka lukt- och smakegenskaper är fibrerna som
används, rester av kemikalier i kemisk massa och bestrykning. Dessutom
är efterbearbetning som tryckning och lackering kanske en av de största
riskerna för bismak. Färgens lösningsmedel och bindemedel absorberas
lätt av kartongen och avges till innehållet. Hur mycket kartongen påver-
kas beror i hög grad av vilken tryckmetod som används. Det är t. ex
djuptryck som anses vara den säkraste metoden enligt
”Kartonghandboken” s.159, eftersom färgen man använder sig av har
mycket låg restlukt. Färgerna vid djuptryckning baseras på organiska
lösningsmedel med låg viskositet, t. ex alkoholer, ketoner, estrar eller
toulon. Lösningsmedlet i färgen avdunstar med hjälp av en ventilation
med varmluft vid hög hastighet. Detta gör att färgen torkar snabbt. 

En kartongförpackning ska ha en koncentration av illaluktande ämnen
som är nästan noll för att kartongen ska bedömas som bra med avseende
på lukt och smak enligt Gunnar Granström, ansvarig för lukt- och smak-
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testningar på AssiDomän Frövi. Viktiga egenskaper att tänka på för att
ovanstående kriterier ska uppfyllas är:

• Kartongen skall bestå av primärfibrer
• Bestrykningens sammansättning
• Plastbeläggning
• Val av tryckmetod

Det är sedan tidigare känt att Frövi Bright till stor del är uppbyggd av
kemisk massa, som minst av alla påverkar innehållet. Den resterande
CTMP-massan genomgår en process för att få bort lignin och harts, som
annars kan orsaka lukt- och smakproblem.

Kartongen är så ren och stark att en eventuell innerförpackning kan
reduceras, vilket möjliggör stora kostnadsbesparingar. Trots detta klarar
inte kartongen av direktkontakt med chokladpralinerna.

AssiDomän Frövi använder sig inte av någon plastbeläggning på Frövi
Bright, vilket gör att chokladpralinerna antingen måste ligga i plastform
eller inslagna i folie för att inte påverka kartongen eller själva påverkas.
En chokladpralin som ligger direkt mot kartongen löser upp kartongen
och chansen för att ämnen frigörs och absorberas av chokladen ökar.

2.6.1 Smaktestning
För att säkerställa att kartongen håller sin höga kvalitet samt för att
minimera risken för bismak testas kartongen regelbundet i ett smak- och
luktlaboratorium. Det finns olika metoder för att testa detta, men det
mest pålitliga instrumentet är människan. Detta beror på att det endast
är människan som kan beskriva lukt och smak.

AssiDomän Frövi använder sig av en noggrant utvald testpanel vid
provsmakning av chokladpraliner. Testpanelen består av uttagna perso-
ner med känsliga sinnen för att skilja sött, salt, surt och beskt åt. Detta
är nödvändigt för att kunna gradera chokladpralinerna vid provsmak-
ning. Gruppen provsmakar chokladpraliner som indirekt kommit i kon-
takt med kartong en till två gånger i veckan. Chokladpralinerna förbe-
reds för provsmakning genom att de läggs på aluminiumfolie i en kar-
tongförpackning, produkten kommer aldrig i direkt kontakt med materi-
alet. Förpackningen får sedan ligga i ett slutet kärl i 48 timmar innan
provsmakning sker.

Vid provsmakningen fyller testpanelen i ett graderingsformulär (se
bilaga A) där man sätter betyg på hur mycket bismak chokladpralinerna
har. För att säkerställa att testpanelens smaklökar är på hög nivå utförs
med jämna mellanrum ett s.k. ”Triangeltest”. Testet består av tre cho-
kladpraliner. Två av dem har inte haft någon kontakt med kartong över-
huvudtaget. Det gäller sen för testpanelen att känna om det finns skill-
nader mellan proven och försöka lista ut vilken av bitarna som har varit
i kontakt med kartong.

Vanliga orsaker till att produkten har en bismak från kartongen är
enligt Gunnar Granström att massan inte är tillräckligt tätad eller att
det pågår mikrobiologisk aktivitet i kartongen. Det kan t. ex vara smör-
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syra eller myrsyra i kartongen som avger smak.
AssiDomän Frövi använder sig av gaskromatografi för att mäta kon-

centrationen av kemiska föreningar. Mätningen separerar flyktiga
ämnen genom skillnader i kokpunkter och absorptionshastigheter och
koncentrationen mäts sedan med hjälp av ett instrument, vanligen en
flamjonisationsdetektor (FID = Flame Ionisation Detector). Instrumentet
kan dock inte avgöra vad eller om ämnena luktar och gasströmmen delas
därför efter separationen så att testpanelen kan lukta på den.

Vid gaskromatografimätning är det viktigt att man väljer att mäta
föreningar som är kända riskfaktorer om de överstiger ett kritiskt värde
som t. ex de ovan nämnda syrorna.   

Stickprov från den nytillverkade kartongen tas direkt från produktion,
vilket gör att sändningen av kartong redan kan ha hunnit iväg innan
bismak av den testade produkten upptäcks.       

2.7 Marknadsföring
För att det moderna samhället ska fungera krävs det förpackningar.
Förpackningar i olika former ingår i människans vardag och det ställs
högre och högre krav på dem. Förpackningsmaterialet ska vara minimalt,
ha så låg ytvikt och så lite åtgång som möjligt, men materialet ska även
ge lätta, starka och funktionella förpackningar. Det är viktigt med funk-
tionalitet i både produktion och distribution. Kartong med dess oändliga
möjligheter till kreativa och starka förpackningar är ett ypperligt val av
material för att leva upp till ovan nämnda kriterier. 

Något som får en alltmer betydande roll är designen. Det ställs höga
krav på grafik, yta och konstruktion, eftersom färg och form är de vikti-
gaste faktorerna. Förpackningen ska synas på hyllan, vara tilltalande och
bidra till att kunden väljer just den. Begreppet design omfattar såväl
ytans utseende som former eller konstruktionslösningar. Designern kan
skapa kreativa former och därmed bidraga till effektiv marknadsföring,
men den viktigaste uppgiften är ändå att skapa en funktionell form som
ofta är baserad på redan accepterade förpackningsformer. 

Enligt ”Kartonghandboken” s. 248 är det viktigaste från konsumentens
synvinkel att förpackningen speglar produktens image på ett lätt
igenkännligt sätt. Detta gäller både färg och form. Därefter kommer kra-
vet att förpackningen skall överföra information och sist, men inte minst,
att den skyddar produkten.

2.7.1 Svensk formgivning
Det har alltid funnits en vilja att dekorera eller föra fram ett budskap
med hjälp av form och bildspråk. Varje epok har haft sin särprägel och
inspiration har hämtats från t.ex naturen, industrin, politiken och
konsten. 

Den grafiska formen har följt med den tekniska utvecklingen, eftersom
den har gett möjligheter till nya uttryck och kommunikation. 

Svensk formgivning är i allmänhet väldigt funktionell, strukturerad
och logisk och byggs upp efter ändamål och funktion. Man betonar klar-
heten och ofunktionella dekorationer används sparsamt. Stilen är enkel

Carolina Karlsson
Martin Mikolas
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Kreativ förpackningsdesign – 
förpackningslösningar till chokladpraliner

23



och stram utan pråliga utsmyckningar och är absolut inte skrytsam. 
Färgerna som används är stilfulla och dämpade. Formgivningen är

uppbyggd med fyrkanten och de raka linjerna som grund. I layouten  är
”luft och vita ytor” en aktiv del i formen. Enkelhet, stil, ljushet, ödmjuk-
het och kvalitet är nyckelord som på ett omfattande sätt beskriver den
svenska formgivningen, enligt ”Effektiv reklam” s. 67. 

Svensk stil är en enkel och traditionell stil, minimal jämfört med syd-
ligare länders utsmyckningar

2.7.2 Marknadsundersökning
För att få kunskap om vad produkten choklad och dess förpackning har

för position på marknaden genomförs en marknadsundersökning. Målet
med undersökningen är att få reda på hur stor roll förpackningens utse-
ende har och vilka färger och former som ligger i tiden.

Undersökningen genomförs på köpcentrum ”Kupolen” i Borlänge och
går ut på att 50 personer, hälften kvinnor och hälften män, med varie-
rande ålder svarar på ett antal frågor (se bilaga B). 

Svaren utvärderas och eventuella slutsatser tas fram. Slutsatserna
hjälper till att utforma en attraherande och marknadseffektiv dekor.

SLUTSATS AV MARKNADSUNDERSÖKNINGEN
Utvärderingen visar klart och tydligt att chokladpraliner är en exklusiv
produkt som äts väldigt sällan, endast några gånger per år. Ofta tas en
ask fram vid speciella högtider eller andra betydelsefulla händelser.
Övervägande är det de ljusa pralinerna som uppskattas mest.

Chokladpraliner är en produkt som väljs efter märke och kvalitet.
Oftast hittar man sin favorit och bryr sig inte så mycket om att testa
andra produkter. Detta bevisas då majoriteten i undersökningen endast
kände till ca fem olika märken. Det är därför mycket viktigt att lyckas
attrahera och fånga kunden vid första valet. Konkurrensen är hård då
favoriterna Cloetta och Marabou, som alla deltagande i undersökningen
kände till, har en stark position på marknaden.

För att få reda på vilka färger som förknippas med chokladaskar ställ-
de gruppen bl. a frågan ”Vilken färg förknippar du med chokladaskar?” i
marknadsundersökningen. 

Undersökningen visar att majoriteten av de tillfrågade förknippar cho-
kladaskar med färgerna rött och gult. Detta är ett bra exempel på att
kunden påverkas av de redan befintliga produktförpackningarna och att
de stora chokladmärkena i Sverige har lyckats med sin marknadsföring
och attraherat kunden. 

Gruppen gick vidare i undersökningen och visade de tillfrågade av tio
färgprov (brun, vit, röd, gul, svart, vinröd, mörkgrön, rosa och orange).
Färgproven är utvalda av gruppen och representerar både till produkt-
gruppen traditionella och utstickande och nya färger.  

Färgproven skulle rangordnas ett till tre efter vilken färg man helst
skulle vilja se på en chokladask. Vid den här frågan rådde det delade
meningar. Ungefär hälften av de tillfrågade svarade att rött och gult var
de bästa färgerna för en chokladask, vilket visar de redan befintliga för-
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packningarnas betydelse.
En mindre andel valde vinröd och mörkgrön. Motiveringen var att de

mörkare nyanserna förmedlade en känsla av lyxprodukt, som de ansåg
att choklad faktiskt är. 

Slutligen var det ungefär tjugo procent av de tillfrågade som ansåg att
den här produkten verkligen behövde moderniseras och att de lite mer
utstickande färgerna rosa och orange skulle vara lämpliga för det.
Huvuddelen av den sista gruppen var kvinnor, vilket påvisar kvinnans
intresse för förnyelse och kreativitet.

Ingen av de tillfrågade varken förknippade eller önskade att chokla-
dasken skulle ha en ljusare nyans.

För att få reda på hur viktig chokladaskens form är för konsumenten
tog gruppen upp frågan ”Har du någonsin valt en chokladask för dess
form?” i marknadsundersökningen. 

Undersökningen visar att formen får en alltmer betydande roll vid val
av chokladaskar, och förpackningar överhuvudtaget.

Gruppen tog med sig sex olika förpackningsprototyper, alla med olika
former, vid undersökningen. De tillfrågade fick rangordna förpackning-
arna från ett till sex, där ett är bäst, efter vilken form de helst skulle vilja
se ute i butik. Förpackningsprototyperna hade formerna cirkel, triangel,
rektangel, fyrkant, sexkant och pyramid. 

Undersökningen visar att den runda förpackningsprototypen tätt följd
av pyramiden är de vinnande formerna. Detta visar att det finns en efter-
frågan efter nya och spännande kreationer.  

2.7.3 Budskap
Förpackningen ska skapa en bild av innehållet hos kunden. Detta görs
med bilder, färg, form och typografi. Linje, volym, ljus och färg kompone-
ras till en attraherande och orienterande helhet. Kompositionen ska med
harmoni underlätta för betraktaren. Harmoni mellan text och bild inne-
bär att de kompletterar och samspelar. 

En fråga att ställa sig vid formgivning är om din förpackning sänder ut
rätt signaler. Det är viktigt att produkten och förpackningen ger samma
intryck. Kunden kan annars känna sig lurad och besviken och göra om
sitt val vid nästa tillfälle. För att detta ska lyckas bör det finnas en vet-
tig strategi och det gäller att kunna redogöra för följande:

• Syfte
• Budskap
• Sammanhang

Syfte och mål inleder de flesta resonemang i kommunikationsfrågor
och genomsyrar hela planeringsarbetet. Det är viktigt att besvara frågor
som: Vad vill man uppnå? Vem vill man nå? Hur vill man nå dem?

Budskapet kan enligt ”Bild & Budskap” s. 82 förenklat delas upp i två
huvudgrupper, informativa och transformativa. De informativa budska-
pen informerar om problem (löser även ofta problemen) eller upplyser om
riskabla förhållanden. Budskapen är ofta dramatiskt utformade och

Carolina Karlsson
Martin Mikolas
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Kreativ förpackningsdesign – 
förpackningslösningar till chokladpraliner

25



berör betraktarens medvetande känslomässigt som t.ex en skräckartad
upplevelse, en personlig brist eller en naturkatastrof. 

Ett  bra exempel på ett informativt budskap är dagens reklam för niko-
tinplåster. Ett förvridet och plågat ansikte påvisar dramatiskt problemet
medan en rationell, saklig och lugnande text påvisar lösningen.

De transformativa budskapen står i kontrast till de informativa och
ofta dramatiska budskapen. De vill istället skapa upplevelse och reflek-
tion och förändra attityder och ställningstagande på sikt. De transforma-
tiva budskapen lovar ofta en känslomässig och intellektuell belöning och
är nästan alltid emotionellt formulerade och ickedramatiskt formade. 

Två bra exempel är reklamen för Vichy Nouveau och Lindex. Produkter
som saknar unika, särskiljande egenskaper och som istället säljer på
känslan. Reklamen ger kunden någonting att fundera över med mening-
arna ”Godare än vatten” respektive ”Du är vacker”.  

Sammanhanget handlar om tid, plats och medium. Bilder och budskap
blir svåra att tolka när betraktaren inte får hjälp av omgivningen, själva
sammanhanget. 

Förpackningen måste även upplysa om innehållet. Enlig Lars-Eric
Paulsson, grafisk formgivare, finns det punkter som alltid bör vara med:

• Produktslag • Ursprung, tillverkningsland
t.ex ravioli eller pasta 

• Typ av produktslag • Innehållsförteckning, hur 
t.ex tomatsås eller bolognese
mycket av varje

• Tillägg • Näringsdeklaration, hur många
t.ex extra kött kalorier

• Vikt/Volym • Förpackningsdatum, när för-
packad

• Varumärke • Hanteringsanvisningar, 
hur öppnar och försluter

• Tillverkaren, måste kunna nå • Miljömärkning
tillverkaren

• Tillagningsanvisningar • Förvaringsansvisningar

Med alla dessa punkter är det extra viktigt att ha en klar och tydlig dis-
position av layouten, vilket inte alltid är det lättaste.
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2.7.3.1 Färg
Förpackningar färgsätts för att förmedla ett budskap till konsumenten
och dessutom stärka produkten. Den kulörta färgen är en stor uppmärk-
samhetsfaktor, och kan alltså med rätta kallas säljande enligt ”Typografi
s. 89”. Färg som sinnesintryck har i alla tider fascinerat, och människan
uppfattar en mångfald färger som ger en stor mängd visuell information
om världen.

Förpackningens färg och form bör synkronisera, för att budskapen inte
ska motsäga varandra. Det är därför viktigt att planera färgsättningen i
samband med den övriga formgivningen. Förpackningen ska utmärka sig
och varande säljande i butiken, men det är även viktigt att förpackning-
en lämpar sig till målgruppen och deras omgivande faktorer. Ofta påver-
kar de färger som redan förekommer på produktförpackningar kundens
val. 

Färgsinnesdefekter är nedsatt förmåga att skilja på vissa färger. I de
flesta fall är det ingen större åkomma, men det är ändå betydelsefullt att
tänka på vid utformning och färgsättning av produkt, då ungefär tio pro-
cent av sveriges män lider av det.

Den vanligaste formen av färgsinnesdefekthet är röd-gröndefekthet
som beror av att M- eller L-tapparnas1) färgämnen inte har sina normala
responsområden. M-tapparna kan t. ex få sitt responsområde förskjutet
mot L-tapparnas så att det blir svårt att särskilja svaga kulörter i områ-
det rött-gult-grönt. En mer sällsynt företeelse är när M- och L-tapparna
är försedda med exakt samma färgämne. I sådana fall kan man inte ens
skilja på starkt kulörta gröna och röda färger, och de uppfattas som lika
ljusa. Åkomman röd-gröndefekthet är ärftlig.

Nedsatt färgseende kan även uppstå som en följd av t. ex alkoholism,
ögonoperationer eller vara åldersbetingat. Total färgsinnesdefekthet, där
hela tappsystemet är utslaget, är däremot väldigt sällsynt.   

Färg ger föreställningar om smak och doft och det gäller att förmedla
den rätta känslan. Egenskapen att associera en viss färg till en viss doft
kallas synestesi. Man kan också säga att det är förmågan att associera en
sinnesförnimmelse till en förnimmelse med andra sinnen. Färger förknip-
pas med begrepp som aptitlig, hygienisk, positiv och frisk.
Läkemedelsförpackningar är ofta vita för att förstärka intrycket av en
ren, naturlig och effektiv produkt.

En undersökning gjord av ”ARLA mejerier” visar enligt ”Upplevelse av
färg och färgsatt miljö” s. 62 att produkter med hög fetthalt förknippas
med hög kulörthet och magra produkter tvärtom. Vidare visar undersök-
ningen att kylskåpskalla produkter associeras till kalla färger medan
söta produkter förbinds med varma färger. Det är oftast inte en enstaka
färg som berör utan sammansättningen av flera.

Man associerar färger till olika känslor och det finns naturliga associ-
ationer och samband mellan färger och livsmedel. 

2.7.3.2 Form
En av förpackningens viktigaste uppgifter är att marknadsföra och fram-
häva produkten.Kreativa former används för att skapa uppmärksamhet
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1) I den gula fläcken nära ögonglobens bakre
pol finns det tre typer av tappar. Varav två av
dem nämns i texten (M- och L-tappar). Eftersom
de tre typerna av tappar har olika känslighet för
spektrets färger finns det tre olika fotokemiska
pigment i näthinnan. Samtliga pigment består
av ett färgämne, retinal, som bildas i ögat av A-
vitamin, och ett protein som kallas opsin. L-tap-
pens pigment kallas erytrolab (med maximal
känslighet i den orangeröda delen av spektrat).
M- tappens pigment kallas klorolab (med maxi-
mal känslighet i den gröngula delen av spekt-
rat). När ämnet retinal upptar ljusenergi i tap-
pen undergår ämnet en inre strukturförändring
och genererar en elektriskpuls som skickas till
hjärnan.



och ger ett spännande intryck, men förpackningen måste fylla sin funk-
tion och skydda innehållet.

Den vanligaste chokladasken som produceras i Sverige idag är enligt
Peter Andersson, ”Åkerlund & Rausing”, IPS-konstruktion till Alladin/Paradis. 

Konstruktionen är rektangulär, vilken även är den form som har flest
marknadsandelar. Det förekommer även andra former, men dessa är
oftast handarbetade förpackningar, ej möjliga att återskapa maskinellt,
producerade i Asien eller Öststaterna. 

Peter Andersson berättar vidare att företaget varje säsong tittar på hur
man ska kunna utveckla någon nyhet inom förpackningar för choklad.
Målet är att försöka konstruera en cirkulär förpackning som är produk-
tionseffektiv. Tyvärr är de näst intill omöjliga att tillverka i maskiner och
det brukar fallera på att tillverkningskostnaderna är för höga.

2.7.3.3 Målgrupp
För att sikta rätt med utformningen av marknadskommunikationen bör
man vara klar över vilket resultat som eftersträvas, dvs. vad man vill att
en typisk individ i målgruppen ska veta, tänka, känna och göra som en
följd av kommunikationen. Målsättningen kan vara att denna individ 
t. ex ska boka tid för en provtur, skicka in en kupong, utnyttja ett rabat-
terbjudande eller uppleva en fördjupad relation till företaget. Målen kan
vara av olika slag. Om möjligt bör målet uttryckas kvantitativt, så det går
att mäta. Man kan se hur många kuponger som kom in eller hur många
som utnyttjade rabatterbjudandet. Det är då lättare att i efterhand dra
slutsatser om vad man gjorde rätt eller vad man gjorde fel. Exempel på
mätbara mål är enligt ”Medieboken – grafisk kommunikation” s. 45:

• Kunskapsmål – öka kunskapen om företaget och dess 
produkter

• Attitydmål – skapa positiva känslor/relationer till företaget
och/eller dess produkter

• Handlingsmål – få fler att prova företagets produkter

Att sälja allt till alla är en dålig princip och företaget måste därför välja
vilka det ska kommunicera med och med vilka argument i planeringen av
sin marknadskommunikation.

Ett första val är om man ska inrikta kommunikationen på att hitta
nya, okända kunder eller satsa på att fördjupa relationerna med de kun-
der man redan har. Genom att företaget använder sin kunskap om de
befintliga kunderna och lyssnar på deras synpunkter kan de sälja mer
och öka återköpsfrekvensen. Nöjda kunder rekommenderar dessutom
ofta aktivt produkterna till andra. Att satsa på befintliga kunder behöver
inte betyda att man avstår från att nå nya, men det kräver tålamod och
långsiktighet.

Både när ett företag ska bearbeta gamla kunder och när nya kontakter
ska tas måste man ta ställning till vilka av ”de gamla” respektive ”de
nya” som ska ingå i målgruppen. Man måste bestämma sig
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för vilka som är målgrupp för marknadskommunikationen.
Den totala kundgruppen är i allmänhet större, men av ekonomiska skäl

riktar man sig inte mot alla utan satsar på de delgrupper som man tror
ger mest utbyte. Det kan t. ex vara kundkategorier som redan köper
mycket och som man därför vill fördjupa relationen med. Det kan även
vara de delar av marknaden där företaget har en svag ställning.

Målet är att träffa de utvalda personerna, målgruppen, mitt i hjärtat.
Detta förutsätter att företaget verkligen vet vilka det vill kommunicera
med och vad målgruppen vill ha.

2.8 Kreativ förpackning

2.8.1 Kriterier
Kriterierna till den ”den kreativa förpackningen” är uppsatta av
AssiDomän Frövi och innebär att gruppen ska ta fram en ny förpack-
ningslösning till produkten chokladpraliner. Förpackningen ska tillver-
kas med företagets egenproducerade kartongkvalitet Frövi Bright i valfri
ytvikt (270, 290, 310 eller 390 g/m2). 

Förpackningen ska i första hand utgå från kreativitet och attraktiv
marknadsföring och påvisa kartongkvalitetens fördel att användas till
nya och spännande former. Givetvis får förpackningen gärna påvisa
andra fördelar med kartongen, som bekräftar AssiDomän Frövis starka
position på marknaden.

Gruppen ska ta fram en lämplig och passande dekor till den färdiga för-
packningslösningen.

2.8.2 Förarbete
Tanken bakom den ”kreativa förpackningen”  var att konstruera någon-
ting nytt och annorlunda. Förpackningen skulle vara exklusiv både i form
och färgsättning och inköpas endast till speciella tillfällen. Dessutom
skulle förpackningen lämpa sig väl som serveringsmedel och förgylla
hemmet.

Förarbetet startade med brainstorming och skisser (se bilaga C).
Många av gruppens idéförslag visade sig vara omöjliga att genomföra, då
mer material än kartong behövdes för att skapa konstruktionen.  

Idén med en kvadratisk förpackning som i sin helhet intar en pyra-
midform kom i tidigt stadie och utvecklades från en idé med en rektang-
ulär förpackning som i utdraget läge ändrade form. Att förpackningen då
skulle vara pyramidformad var ett resultat av gruppens marknadsun-
dersökning.

2.8.3 Kartongval
Förpackningsmaterialet som gruppen ska använda sig av till den ”krea-
tiva förpackningen” är Frövi Bright. Kartongkvaliteten får utnyttjas i de
befintliga ytvikterna 270, 290, 310 och 390 g/m2.

Gruppen har valt att använda sig av Frövi Bright i ytvikten 290 g/m2

(se bilaga D) till den aktuella förpackningen. Eftersom kartongkvaliteten
är så stark, och konstruktionen ska vara kostnadseffektiv, bör en så låg
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ytvikt som möjligt användas. Gruppen ansåg dock att den lägsta ytvikten
av Frövi Bright (270 g/m2) var ostabil för konstruktionen. 

Ytvikten 290 g/m2 ger en stabil förpackningslösning med den rätta
styvheten och styrkan. Styvhet och styrka är viktiga faktorer för den
”kreativa förpackningen”, då den är uppbyggd av flera delar och i olika
nivåer, se under rubriken ”2.8.4 Marknadsföring”.

Kartongen är lätt att arbeta med både vad gäller bigningar och för-
slutningar och möjliggör en snygg färdig förpackningslösning.   

2.8.4 Marknadsföring
Den ”kreativa förpackningen” är konstruerad för att med sin kreativitet
marknadsföra och göra produkten attraherande.

Resultatet av gruppens färg- och formundersökning (se under rubriken
”2.7.2 Marknadsundersökning”) visar att samtliga tillfrågade serverar
chokladpralinerna i originalförpackningen istället för att hälla upp dem i
en skål. Detta är en bekvämlighetssak som inte varierar efter förpack-
ningens utseende. Gruppen tänkte därför på betydelsen att göra en för-
packning som i sin helhet är snygg att ställa fram som serveringsmedel. 

Förpackningen heter ”True Romance” och riktar sig till förbrukning vid
speciella tillfällen. Prototypen gruppen har konstruerat är tillverkad för frie-
ri, men produktnamnet och förpackningslösningen går även att tillverka för
andra romantiska tillfällen. Målgruppen för förpackningen är  kärleksfulla
män eller kvinnor som på ett annorlunda sätt vill uppvakta sin partner.

De viktiagste designelementen att tänka på är enligt Lars-Eric
Paulsson färg, form och typografi. 

Nästan alla förpackningar innehållande chokladpraliner är rektang-
ulära och chokladpralinerna är placerade i plan under varandra. Idén

bakom den egna förpackningen är att framhäva alla planen och på så sätt
skapa en attraktivare förpackning. Samtidigt ska förpackning vara prak-
tisk och ta så liten plats som möjligt. Genom att placera kvadrater i
varandra (se bilaga E) skapades pyramidformen i förpackningens ”rikti-
ga” position. Ringen placeras i förpackningens topp. Små flikar finns för
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Figur 6. Den pyramidformade innerförpackningen bjuder på spänning och attraherar.



att sticka ut, så att de olika lagren hålls på plats. Med ett enkelt tryck
återgår flikarna och lagrena kan skjutas ihop och förpackningen inta sin
grundform. Formatet fastställdes till 260 x 40 x 260 mm, vilket ger en
kvadratisk form (se figur 6).

Förpackningen rymmer 32 stycken chokladpraliner.
Förpackningen erbjuder en spännande konstruktion som glatt överras-

kar. En kul och lekfull lösning på ett ganska vanligt problem (se figur 7). 
Färgsättningen är klassisk och exklusiv för att den ska kännas bra att

välja för båda könen. Färgerna som har använts känns lyxiga och går i
lila och guld. Den exakta färgblandningen är lila (C=45, M=90, Y=16, K=
14), mörkare lila (C=45, M=90, Y=28, K=25), mörkare lila (C=45, M=90,
Y=28, K=25). Texten är satt i  en guldliknande färg (C=0, M=10, Y=100,
K=0) (se bilaga F).

Typografin är English 111 Vivace VB till logotypen samt Frutiger 55
Roman till brödtexten. Valet grundar sig på att förpackningen ska ge
ifrån sig en romantisk känsla som gruppen skapar med hjälp av en
skript.      

2.8.5 Konsumentvänlig
Den ”kreativa förpackningen” är enkel för kunden att inhandla, då den
med sin eleganta och tilltalande formgivning avsevärt skiljer sig från
övriga produktförpackningar ute i butik. 

Den kreativa förpackningskonstruktionen förvarar produkten chokla-
dpraliner på ett praktiskt och lämpligt sätt. Förpackningens kvadratiska
form underlättar produktens förvaring under förbrukning. Chokladpralinerna
är inlindade i folie för att inte lukt- och smakpåverkas av kartongen.

Då locket avlägsnats från förpackningen är det maximala utnyttjandet
av konstruktionen mycket tilltalande. Konstruktionen dras på ett enkelt
och elegant sätt upp till sin ”riktiga” position och förpackningen kan
användas som serveringsmedel. Förpackningen är ingen engångsförpack-
ning och konstruktionen är lätt att återförsluta.

Förpackningen är uppbyggd av återvinningsbart material.

2.8.6 Kostnadseffektiv
Gruppen har prioriterat kreativitet framför kostnadseffektivitet till

den ”kreativa förpackningen”, vilket gör att förpackningens kostnader
skulle kunna minskas med en mindre avancerad formgivning. Dock har
en låg ytvikt använts (290 g/m2) och kartongen utnyttjas maximalt för att
hålla kostnaderna nere. 

Den kvadratiska formen på den ”kreativa förpackningen” underlättar
vid transport och exponering ute i butik. Kartongkvalitetens uppbyggnad
och unika styrkeegenskaper, se under rubriken “2.5.2.1 Uppbyggnad”
bidrar till god stapelbarhet av förpackningen och transportutrymmet kan
utnyttjas maximalt. 

2.8.7 Realism
Den kreativa förpackningen går förmodligen inte att tillverka eftersom
den blir alldeles för dyr. Mycket spill bildas då förpackningen är gjord i
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flera lösa bitar. Den kreativa förpackningen består av sex olika bitar som
ska sammanfogas på ett sätt som är omöjligt att göra i dagens maskiner.
Den kreativa förpackningen skulle dock inte enligt kriterierna vara kost-
nadseffektiv eller realistisk. 

2.9 Styrkeförpackning

2.9.1 Kriterier
Kriterierna till ”styrkeförpackningen” är uppsatta av AssiDomän Frövi
och innebär att gruppen ska ta fram en ny förpackningslösning till pro-
dukten chokladpraliner. Förpackningen ska tillverkas med företagets
egenproducerade kartongkvalitet Frövi Bright i valfri ytvikt (270, 290,
310 eller 390 g/m2). 

Förpackningen ska i första hand påvisa fördelen/fördelarna med
AssiDomän Frövis starka kartong. Detta ska leda till att resultatet med-
ger minimering av kartongförbrukning. Även den här förpackningskon-
struktionen bör utgå från kreativitet och attraktiv marknadsföring. 

Gruppen ska ta fram en lämplig dekor till den färdiga förpackningslös-
ningen.

2.9.2 Förarbete
Styrkeförpackningens konstruktion skulle tydligt påvisa Frövi Brights
unika styrkeegenskaper. Förpackningen skulle även vara så billig som
möjligt och materialspillet minimalt. 

Samtidigt ansåg gruppen att det kreativa måste spela en stor roll. Ett
antal skisser (se bilaga G) och lösningar togs fram innan den slutliga kon-
struktionen blev verklighet. Några av förslagen kasserades direkt då de
inte fungerade i verkligheten t.ex gjordes ett försök att bygga en förpack-
ning som stog emot en vikt på 70 kg utan att förnändras.

Även den här förpackningen skulle attrahera och lämpa sig väl som
serveringsmedel.

Den valda förpackningslösningen togs fram efter en idé att tillverka en
förpackning i ett enda stycke. Dessutom skulle dess öppningsanordning
vara annorlunda. 

2.9.3 Kartongval
Förpackningsmaterialet som gruppen ska använda sig av till ”styrkeför-
packningen” är Frövi Bright. Kartongkvaliteten får utnyttjas i de befint-
liga ytvikterna 270, 290, 310 och 390 g/m2.

Gruppen har valt att använda sig av Frövi Bright i ytvikten 290 g/m2

(se bilaga D) till den aktuella förpackningen. Kartongkvaliteten är stark
och ett av kriterierna till ”styrkeförpackningen” är att konstruktionen
ska vara produktionseffektiv och medge minimering av kartongförbruk-
ningen. Kostnaderna bör därför försöka hållas nere genom att använda
en så låg ytvikt som möjligt. Gruppen ansåg även här att den lägsta
ytvikten 270 g/m2 var ostabil för konstruktionen. Ytvikten 290 g/m2 ger
en stabil förpackningslösning med den rätta styvheten och styrkan. Detta
är speciellt viktigt då förpackningslösningen tillverkas i ett enda stycke,
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se under rubriken ”2.9.4 Marknadsföring”.
Kartongen är lätt att arbeta med både vad gäller bigning och förslut-

ningar och möjliggör en snygg färdig förpackningslösning.  

2.9.4 Marknadsföring
Även ”styrkeförpackningen” är konstruerad med kreativitet som
utgångspunkt.

Reslutatet av gruppens färg- och formundersökning se under rubriken
”2.7.2 Marknadsundersökning” visar att samtliga tillfrågade serverar
chokladpralinerna i originalförpackningen istället för att hälla upp dem i
en skål. Detta är en bekvämlighetssak som inte varierar efter förpack-
ningens utseende. Gruppen tänkte därför på betydelsen att göra en för-
packning som i sin helhet är snygg att ställa fram som serveringsmedel. 

Förpackningen riktar sig till en målgrupp vald efter en viktigt iaktta-
gelse av marknadsundersökningen, se under rubrikerna ”2.7.3.1 Färg”
och ”2.7.3.2 Form”. Resultatet av marknadsundersökningen visar att det
är kvinnorna som är det mest färg- och formmedvetna könet inom denna
produktkategori. Undersökningen visar även att nya färger och former
tilltalar och gärna får vara vågade. 

Gruppen vänder sig därför till kvinnan som inte är rädd för förnyelse
och som låter sig inspireras av nya och spännande kreationer. Åldern
anser gruppen inte någon betydelse utan hoppas istället på en kundgrupp
i varierande åldrar.

De faktorer som främst har påverkat formgivningen är färg, form och
typografi. 

”Styrkeförpackningen” är en kreativ lösning i sin enkelhet. Formatet
på förpackningen fastställdes till 120 x 180 x 30 mm. Förpackningen är
förutom locket konstruerad i ett enda kartongstycke (se bilaga H).  

Konstruktionen bevisar styrkeegenskaperna med kartongkvaliteten
Frövi Bright och är enkel med ett antal bigar. Formen är traditionellt
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Figur 8. Styrkeförpackningen är en kreativ lösning i sin enkelhet.



rektangulär, men erbjuder ändå spänning med genomskinliga fönster
som framhäver produkten (se figur 8). Fönstren utgör ett kul inslag i
designen och är dekorerade för att komplettera formgivningen.Chokladpralinerna
är inlindade i matchande folie och ligger direkt mot kartongen för att
minska blandning av material. Förpackningen rymmer tolv chokladbitar.

Öppningsanordningen utgörs av ett separat lock som dras i sidled åt
höger.

Färgsättningen av förpackningen är vågad och de gälla färgerna (se
prototyp) ligger rätt i tiden. Färger som använts är  seris (C=0, M=95,
Y=0, K= 0), grön (C=9, M=0, Y=96, K=0), blå (C=80, M=5, Y=0, K=0),
orange (C=0, M=50, Y=100, K=0) och ljusrosa (C=0, M=50, Y=0, K=0).
Tillsammans bildar färgerna spännande och lekfulla former som attrahe-
rar. Formgivningen ger en utstickande förpackning som på ett skönt sätt
skiljer sig från de traditionella (se bilaga I).

Typografin som använts till förpackningen är Frutiger i formerna
Frutiger Roman, Frutiger Bold och Frutiger Black. Gruppen ville ha en
linjär som känns modern och som bidrar till att skapa en konsekvent
formgivning. Frutiger smälter in i förpackningens design på ett bra sätt
och typsnittet har former som samspelar med med den övriga formgivningen. 

2.9.5 Konsumentvänlig
Även ”styrkeförpackningen” är enkel för kunden att inhandla, då den
med sin eleganta och tilltalande formgivning avsevärt skiljer sig från
övriga produktförpackningar ute i butik. 

Den kreativa förpackningskonstruktionen förvarar produkten chokla-
dpraliner på ett praktiskt och lämpligt sätt. Den rektangulära formen och
storleken på förpackningen underlättar produktens förvaring under för-
brukning. Chokladpralinerna är inlindade i folie för att inte lukt- och
smakpåverkas av kartongen.

Locket avlägsnas från förpackningen genom att dras i sidled åt höger
och produkten kan serveras som den ligger. Förpackningen är  ingen eng-
ångsförpackning och konstruktionen är lätt att återförsluta.

Förpackningen är uppbyggd av återvinningsbart material. 

2.9.6 Kostnadseffektiv
Den rektangulära formen på ”styrkeförpackningen” underlättar vid
transport och exponering ute i butik. Kartongkvalitetens uppbyggnad och
unika styrkeegenskaper, se under rubriken ”2.5.2.1 Uppbyggnad” bidrar
till god stapelbarhet av förpackningen och transportutrymmet kan
utnyttjas maximalt. 

Hela förpackningen, utom locket, är uppbyggd av sammanhängande
kartong. Detta ger minsta möjliga materialförbrukning till konstruktio-
nen. Dessutom minskar spillet vid tillverkning av förpackningen.

Gruppen har försökt att hålla ytvikten nere för att minska kostnderna
och använder sig av Frövi Bright 290 g/m2.
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2.9.7 Realism
Förpackningen är i högsta grad realistisk och går utmärkt att tillverka.

Hela förpackningen är gjord i ett enda kartongstycke förutom locket
som är separat. Förpackningen ger därför minimalt med makulatur per
kartongark. Förpackningen består av ett antal bigar och flikar men
dagens maskiner har inte några problem att skapa dessa. 
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3 Problembeskrivning
Gruppen ansåg det svårt att komma igång med konstruktionerna av

förpackningarna då många olika faktorer t. ex bigningar, öppningar, för-
slutningar och ytvikter spelade in.    

Det bestämdes vid tidigt stadium att Magnus Levinsson, Chef teknisk
support AssiDomän Frövi, skulle besöka gruppen på Högskolan Dalarna
och bidraga med sina kunskaper till den tänkta konstruktionen. Magnus
Levinsson hade tyvärr inte tid att komma och det fanns aldrig något till-
fälle att diskutera och på så vis förbättra konstruktionen av förpackning-
arna. 

Ett besök skulle på ett tidigt stadium göras hos förpackningsdesigner
Tomas Reidarsson på ”Schur Pack” i Kumla för att diskutera konstruk-
tionerna. Tyvärr försenades besöket och gruppen hade inga möjligheter
att deltaga, då besöket skulle ha skett en vecka före inlämning av färdigt
examensarbete. 
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4 Resultat
Examensarbetet har genom fördjupade kunskaper inom områdena kar-
tong, kartongtillverkning, konstruktion och design resulterat i två nya
och kreativa förpackningslösningar till produkten chokladpraliner. Den
ena är övervägande kreativ och den andra påvisar fördelarna med före-
tagets egenproducerade kartong Frövi Bright.

Lösningarna innefattar såväl planering, konstruktion och formgivning
av förpackningarna som dekor. 

Fördjupningen inom området marknadsföring visar att både färg och
form är betydande faktorer vid val av förpackning. Det visar att de redan
befintliga produktförpackningarna i hög grad påverkar och att det krävs
någonting som sticker ut från mängden för att övertyga. Nya färger och
former inspirerar och resultatet av gruppens förpackningar och tillhö-
rande dekorer är därför kreativa och lekfulla.   

Resultatet av arbetet påvisar att kartongkvaliteten Frövi Bright, som
gruppen jobbat med, har egenskaper t. ex god rivstyrka, dragstyrka och
renhet, som gör att den lämpar sig väl för att förpacka chokladpraliner.
Det finns även områden, t.ex kartongens vithet och tryckbarhet, där
Frövi Bright inte lever upp till högsta standard och där det finns möjlig-
het att utvecklas.

AssiDomän Frövi är ett företag med funktionella kartongkvaliteter och
har en stark position på marknaden.
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5 Slutsats
Produktgruppen chokladpraliner kräver mycket av sin omslutande för-
packning. Materialet som används får inte påverka innehållet på ett
negativt sätt och ska  på ett effektivt, bevarande och kreativt sätt skyd-
da och marknadsföra produkten.

Frövi Bright är en kartongkvalitet som anpassats av AssiDomän Frövi
för att leva upp till de ovan nämnda och flera andra krav genom renhet,
unika styrkeegenskaper och bra tryckyta.

Gruppen anser att Frövi Bright är väl genomtänkt för produktgruppen,
men att det finns områden t.ex vithet och tryckbarhet AssiDomän Frövi
måste förbättra för att konkurrera.

De av gruppen framtagna förpackningslösningarna visar att Frövi
Bright är en kartongkvalitet som lämpar sig väl till förpackningar.
Materialet ökar möjligheterna till kreativa lösningar och är lätt att arbe-
ta med. 

AssiDomän Frövi är ett medvetet och välorgansierat företag som satsar
mycket på forskning och utveckling. Dessa egenskaper gör att
AssiDomän Frövi intar en stark position på marknaden med sin ”för-
packningskartong”.
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6 Erkännanden
Gruppen vill rikta ett stort tack till AssiDomän Frövi, och alla inblan-

dade på företaget, som möjliggjort detta examensarbete. Företaget har
ställt upp med utbildning och personlig hjälp som har utvecklat gruppens
kunskaper inom området kartong, kartongtillverkning, förpackningskon-
struktion och förpackningsdesign. Ett speciellt tack till Charlotte
Andersson, marknadsföringsansvarig AssiDomän Frövi som drog igång
projektet och samarbetet med Grafisk teknologi Högskolan Dalarna. 

Utbytet av kunskaper har varit givande och gruppen hoppas att resul-
tatet, de kreativa förpackningarna, klart och tydligt ska påvisa fördelar-
na med företagets egenproducerade kartongkvaliteter. Förhoppningsvis
ska förpackningarna även bidraga till att företaget erhåller nya kunder.

Gruppen vill även rikta ett stort tack till förpackningsdesigner Peter
Andersson på konverteringsföretaget ”Åkerlund & Rausing”. Peter
Andersson har i hög grad bidragit till ett lyckat examensarbete, då han
vänligt delat med sig  av sina och företagets kunskaper och erfarenheter. 
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