Förpackningsframställning
för skönhetsvård
Package Development for Beauty Care
Inna Goukova-Korda
Malin Claesson

2003

EXAMENSARBETE
Grafisk Teknologi
Nr: E 2644 GT

EXAMENSARBETE, C-nivå
Grafisk Teknik
Program

Grafisk Teknologi, 120p
Namn

Reg nr

Omfattning

E 2644 GT

10 poäng

Månad/År

Inna Goukova-Korda
Malin Claesson

05-03

Examinator

Emmi Enoksson
Företag

Handledare vid företaget/institutionen

AssiDomän Frövi

Annica Alexanderson

Titel

Förpackningsframställning för skönhetsvård
Nyckelord
AssiDomän Frövi, kartong, Frövi Bright, förpackning, design, layout, färg

Sammanfattning
Detta examensarbetet har inneburit konstruktion och design av förpackningar för skönhetsvård.
Uppdragsgivaren, AssiDomän Frövi, gav uppgiften att framställa kreativa förpackningar av
deras kartongkvalitet Frövi Bright.
Tre olika förpackningar har tagits fram, två för barnavårdsprodukter och en kit-förpackning för
badprodukter. Dessa resultat visar att det finns möjligheter att skapa kreativa och annorlunda förpackningar av kartongkvaliteten Frövi Bright.
Rapporten innehåller också en fördjupningsdel som innefattar studier av Frövi Brights kartongegenskaper och studier inom förpackningsdesign.

Högskolan Dalarna
781 88 Borlänge
Röda vägen 3

Telefon:
Telefax:
URL:

023-77 80 00
023-77 80 50
http://www.du.se/

DEGREE PROJECT
Graphic Arts Technology
Programme

Graphic Art Technology, 120p
Names

Reg number

Exents

E 2644 GT

15 ECTS

Year-Month-Day

Inna Goukova-Korda
Malin Claesson

03-05-26
Examiner

Emmi Enoksson
Company/Department

Supervisor at the Company/Department

AssiDomän Frövi

Annica Alexanderson

Title

Package Development for Beauty Care
Keywords
AssiDomän Frövi, folding box board, Frövi Bright, packaging, design, layout, colour

Summary
This degree project was intendet to construct and design packaging for beauty care. At the request
of AssiDomän Frövi the project group were instructed to innovate creative packages
made of their cardboard Frövi Bright.
Three different packages have been developed. Two of them are for child care products and one
package is for several bath products. These results show that there are possibilities to create creative and different packages of the cardboard Frövi Bright.
The report also enters deeply into the special qualities of Frövi Bright and studies of packaging
design.

Högskolan Dalarna
781 88 Borlänge
Röda vägen 3

Telefon:
Telefax:
URL:

023-77 80 00
023-77 80 50
http://www.du.se/

Inna Goukova-Korda
Malin Claesson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Förpackningsframställning för skönhetsvård

Innehållsförteckning
1. Inledning
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bakgrund
Syfte
Mål
Metod
Avgränsningar

2. Fakta – AssiDomän Frövi
2.1 Kartongkvaliteter

6
6
6
6
6
7

7
7

3. Segmentet skönhetsvård

8

4. Kartong, ett förpackningsmaterial

8

4.1 Falskartong med vit baksida
4.1.1 Frövi Bright

4.2 Konverteringsmöjligheter för WBFBB-kartongen

8
9

10

4.2.1 Tryck

10

4.2.2 Lackering

10

4.2.3 Laminering

10

4.2.4 Bigning

10

4.2.5 Limning

10

5. Förpackningsdesign
5.1 Den säljande förpackningen
5.1.1 Påverkande effekter

5.2 Form
5.3 Grafisk design

10
10
11

11
12

5.3.1 Textbudskap

12

5.3.2 Layout

12

5.3.3 Färg

13

5.4 Sammanfattning

14

6. Förpackningsframställning
6.1 Inledning
6.2 Marknadsundersökning
6.2.1 Distribution

14
14
15
15
4

Inna Goukova-Korda
Malin Claesson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Förpackningsframställning för skönhetsvård

6.3 Konstruktion

15

6.3.1 Förpackningsgrupp, barnavård

16

6.3.2 Bad-kit

16

6.3.3 Utskärning

6.4 Design och layout

17

17

6.4.1 Förpackningsgrupp, barnavård

17

6.4.2 Bad-kit

18

6.4.3 Logotype

18

7. Diskussion

19

8. Resultat

19

9. Referensförteckning

20

Bilaga A
Tidsplan

21

Bilaga B
Frövi Bright – fakta

22

Bilaga C
Förpackningskonstruktion – Barnavårdsförpackning nr 1

26

Förpackningskonstruktion – Barnavårdsförpackning nr 2

27

Förpackningskonstruktion – Kit-förpackning

28

Bilaga D
Förpackningsdesign – Barnavårdsförpackning nr 1

29

Förpackningsdesign – Barnavårdsförpackning nr 2

30

Förpackningsdesign – Kit-förpackning

31

Huvuden – tester

32

Logotype

33

Bilaga E
Foto – Barnavårdsförpackningar

34

Foto – Kit-förpackning

35

5

Inna Goukova-Korda
Malin Claesson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Förpackningsframställning för skönhetsvård

1. Inledning
1.1 Bakgrund
AssiDomän Frövi är en av Sveriges största kartongtillverkare. Som ett
led i marknadsföringen av sina kartongkvaliteter engagerar företaget
studenter från Sverige och Spanien för att framställa annorlunda förpackningar.
I Sverige är det Grafisk Teknologi vid Högskolan Dalarna som samarbetar med AssiDomän Frövi sedan några år tillbaka. Varje år ger företaget ett
tema på förpackningsframställningen. I år är uppgiften att framställa förpackningar för industri- eller skönhetsvårdsprodukter. De kartongkvaliteter som ska användas är Frövi Carry och Frövi Bright.
Förpackningarna kommer att bedömas ur följande kriterier: kreativitet,
användarvänlighet, genomförbarhet i produktion, ekonomi och säljande
egenskaper.

1.2 Syfte
Syftet är att framställa attraktiva och originella förpackningar inom segmentet skönhetsvård. Förpackningarna ska presentera de speciella
egenskaper som gör kartongen Frövi Bright lämplig för användning vid
framställning av förpackningar för skönhetsvård.
Fördjupningen ska leda till kunskaper inom områden som kartongegenskaper och förpackningsdesign för att kunna göra förpackningen så
attraktiv som möjligt.

1.3 Mål
Målet är att framställa två olika förpackningsprototyper för skönhetsprodukter gjord av Frövi Bright. Förpackningarna ska också ha en tilltalande och modern layout.
Examensarbetet ska dessutom ge fördjupad kunskap om tillvägagångssätt vid förpackningsframställning samt hur kartongegenskaper
påverkar förpackningsdesignen.

1.4 Metod
För att få en presentation om företaget samt information om uppgiften
planeras besök på AssiDomän Frövi. Fakta inom ämnet kommer att
erhållas via studie- och facklitteratur. Studier och analyser angående
utformning av redan existerande förpackningar kommer att göras i en
marknadsundersökning i affärer.
Idéer om förpackningarnas konstruktion och design kommer att diskuteras och bearbetas inom gruppen. Praktiska tillämpningar ska ske
genom ”klipp och vik”-metoden. Ritningar kommer att göras i Adobe
Illustrator 10.0 och sedan konverteras till ritprogrammet Impact CAD för
att kunna skäras ut på AssiDomän Frövis PackLab.
Förpackningens layout planeras att göras i Adobe Illustrator och sedan
monteras i QuarkXpress 4.11 för utskrift på laserskrivare, Canon clc 1150,
6
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vid Högskolan Dalarna. Utskrifterna kommer att monteras på de utstansade plana förpackningsformerna som sedan viks ihop och limmas till färdiga förpackningsprototyper.

1.5 Avgränsningar
Förpackningarna ska göras inom segmentet skönhetsvård. Inga direkta
begränsningar eller inriktningar på konstruktion eller design angavs av
AssiDomän Frövi för att inte hämma kreativiteten. Det fanns dock önskemål om att förpackningarna ska designas för ett innehåll som inte var
direkt dyrt och lyxigt utan mer på medelnivå, exempelvis schampo, tvål,
hudkräm och kosmetika.
Den kartongkvalitet som kommer att användas är Frövi Bright eftersom den har de egenskaper som rekommenderas vid framställning av
denna typ av förpackning. Den lägsta ytvikten, 270 g/m2, ska användas
på grund av att förpackningarna är små och innehållet relativt lätt.
I första hand kommer kreativa lösningar, före andra praktiska kriterier som genomförbarhet i produktion och ekonomiska kriterier, prioriteras
vid framställningen av förpackningskonstruktionerna.

2. Fakta – AssiDomän Frövi
Under 1891 uppfördes ett enkelt pappersbruk i Frövi och det var början
till dagens moderna AssiDomän Frövi. Den nuvarande kartongmaskinen,
som är den tredje största i världen, togs i bruk 1981. Idag har kartongmaskinen en produktionskapacitet på 350.000 ton per år.
AssiDomän Frövi har 670 anställda och en omsättning på cirka två miljarder kronor. Av produktionen går 90% på export till kunder över hela
Europa.

2.1 Kartongkvaliteter
AssiDomän Frövi tillverkar kartong som består av fyra skikt. Det översta
skiktet innehåller blekta löv- och barrvedsfibrer. Dessutom bestryks
detta skikt med pigment som ger kartongen en vit tryckbar yta. De tre
undre skikten består i de flesta fall av oblekt massa.
Fyra olika kartongtyper – Frövi Carry, Frövi Bright, Frövi Light och
Frövi Liquid – tillverkas för att användas till förpackningar. Dessa kartongtyper har olika egenskaper för att passa de olika krav som ställs på
en bra förpackning.
Frövi Carry är en stark kartong och används i första hand till multipacks och tunga förpackningar. Frövi Bright är också en stark kartong
och passar därför till förpackningar som ska skydda innehållet lite extra.
Dessutom är även dess baksida vit och passar därför till förpackningar
som kräver hög tryckbarhet. Frövi Light har god motståndskraft för fukt
och används som förpackning för djupfrysta och kylda livsmedel. Frövi
Liquid har de kartongegenskaper som krävs vid förpackning av vätskor.
7
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3. Segmentet skönhetsvård
Uppdraget från AssiDomän Frövi, som går ut på att framställa förpackningar inom segmentet skönhetsvård, presenterades av Annica
Alexandersson under en föreläsning den 5 februari vid Högskolan
Dalarna. Ytterligare information och fakta erhölls vid ett studiebesök på
AssiDomän Frövi den 3 april.
Skönhetsvård är ett stort segment som bland annat innefattar produktgrupper som kosmetik, parfymer och hudkrämer. På förpackningar
som innehåller denna typ av produkter ställs höga krav. De ska effektivt
skydda och avspegla sitt innehåll. Förpackningarna måste behålla sin
form under långa transporter och även klara av att staplas i affärer och
på lager.
Dessutom är det viktigt med en förpackningsdesign som hjälper till att
marknadsföra produkten på bästa sätt. Förpackningarna måste också
vara lukt- och dammfria för att attrahera eventuella konsumenter.

4. Kartong, ett förpackningsmaterial
Utan tvekan är kartong det mest användbara materialet när det gäller
högklassiga förpackningar på grund av sin tålighet, styrka, designvänlighet och vithet. Kartongen förenar gamla traditioner med högteknologisk massproduktion. Dessutom är kartongen ett förnyelsebart material.
Svensktillverkad kartong är en av de viktigaste exportvarorna och har
stor marknad inte bara inom Norden utan även i Europa.
För att uppnå de höga grafiska återgivningskraven som ofta är kombinerade med andra komplicerade grafiska metoder, exempelvis prägling,
tillverkas förpackningar av stark och seg, men samtidigt elastisk kartong
med hög vithetsgrad. Dessutom måste den också ha en bra ytstyrka för
att klara av olika påfrestningar. Kartongens ytjämnhet påverkar både
tryckresultat och filmlaminering och därför används de slätare kartongvarianterna. Det är önskvärt att kartongens ytor och kanter helst ska
vara dammfria för att inte förstöra tryckresultatet.
Det bästa alternativet är att använda kartong som är tillverkad helt av
kemiskt blekt massa (SBB – Solid Bleached Board) eller falskartong
(FBB – Folding Box Board).

4.1 Falskartong med vit baksida
(WBFBB – White Back Folding Box Board)
Ett bra alternativ vid förpackningsframställning, för billigare produkter
inom skönhetsvård, är att använda falskartong. Kartongen har hög styvhet och låg densitet.
Falskartong, Folding Box Board, är en flerskiktskartong. Mittskiktet i
denna kartong utgörs av mekanisk massa medan ytterskikten består av
kemisk massa. Den kemiska massan i ovanskiktet är blekt och ytan är
8
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pigmentbestruken. Baksidan kan vara gulaktig. Vitheten i baksidan uppnås genom att lägga på ett tjockare skikt av kemisk massa eller att
bestryka ytan med pigment.
Genom att falskartongen är uppbyggd av ett mittskikt av mekanisk
massa och ytskikt av kemisk massa drar den nytta av den välkända Ibalksprincipen för att ge kartongen styrka och styvhet.
En FBB-kartong som är bestruken på båda sidor ger ett utmärkt tryckresultat och är estetiskt tilltalande. Dessutom har den medelhög glans
och slät yta. Detta är en kartong baserad på primärfibrer som är kända
för sin renhet och därmed har en hög produktsäkerhet.

Fig. 1
Frövi Bright i genomskärning.

4.1.1 Frövi Bright
Frövi Bright är en flerskiktskartong (se fig.1). Kartongens blekta ovanskikt är tillverkad med sulfatmetoden. För sulfatmassa används det mest
tall och björk. Vid massatillverkning kokas träflisen med kemikalier
under högt tryck. De enskilda hela och långa fibrerna frigörs genom att
mittlamellerna löses upp med hjälp av kemikalier och därför blir massan
stark. Genom blekning blir massan vit.
Frövi Bright är en enkelbestruken kartong med låg densitet och
utmärkt tryckbarhet som uppfyller de höga krav som grafiska produkter
ställer. Den har en matt och slät yta.
Kartongens baksida har ingen bestrykning. Vid behov kan en ensidig
plastbeläggning göras. Kartongen kan stansas, bigas och präglas med
mycket gott resultat. Den öppnar därför möjligheter för stor variation av
avancerad formgivning och konstruktion. Dessutom är kartongen ren och
hygienisk och lämpar sig till förpackningar för smak- och aromkänsliga
produkter. Kartongen finns i ytvikter mellan 270–390 g/m2.
Frövi Bright är framtagen för grafiska produkter och lyxförpackningar
där mycket exceptionella estetiska resultat är önskvärda. Kartongen
lämpar sig för att återge svåra bilder i tryck. Typiska användningsområden är förpackningar, som till exempel parfym-, vin-, choklad- och farmaceutiska förpackningar, och trycksaker.
Kartongens ljushet (ytreflektion) är generellt sämre än hos SBB-kartong men tillräckligt hög (79–83%) för att åstadkomma bra tryckresultat.
Tack vare de långa kemiskt blekta fibrerna och speciell ytbestrykning
är kartongen dammfri. Den har låg vattenabsorption (35 g/m2 1 min) i
jämförelse med tillåtna Cobb-värden.
Eftersom kartongen består av flera skikt brukar den delamineras i det
mittersta skiktet vid bigning. Det är ett viktigt krav för att konstruktioners yttre kanter och hörn inte ska bli skadade. Värdet skall helst överstiga 80 J/m2 (Scott Bond-metoden). För Frövi Bright är minimivärdet
100 J/m2 för samtliga ytvikter.
Styrka och seghet är komplexa begrepp som används för att beskriva
kartongens mekaniska egenskaper. Hit hör till exempel elasticitet, töjningsförmåga, dragstyrka och kompressionsstyrka. Styvhetsegenskaperna är viktiga för förpackningar som har som främsta uppgift att
skydda produkten. För att mäta styvheten används flera metoder: böjstyvhet, böjmotstånd och böjmoment.
9
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Frövi Bright med ytvikten 270 g/m2 har god styrka; vid 15° är böjmotståndet minimum 193 Nm.

4.2 Konverteringsmöjligheter för WBFBB-kartongen
4.2.1 Tryck
Tryckmetoder som oftast används på kartongens tryckyta är:
– arkoffset
– flexografi
Torkegenskaper och stark yta hos kartongen ger stora möjligheter för offsettryck. Dessutom är det lätt att uppnå hög tryckglans. Offset är den
mest använda metoden vid tryck på baksidan.
4.2.2 Lackering
De mest använda lackerna:
– vattenbaserad lack
– sprit- och alkoholbaserade lack
– UV-lack
Det är viktigt att välja den typ av UV-lack som överensstämmer med de
tryckfärger som ska användas. Med hjälp av lackering kan ytglans lätt
uppnås.
4.2.3 Laminering
Kartongen kan bli laminerad över det färdiga trycket med cellulosaacetat
eller polypropylen (OPP) för att uppnå ett glansigt utseende.
4.2.4 Bigning
Kartongen tillåter djupa och smala bigar utan att bli skadad. Den kan
perforeras samtidigt med värmefoliering.
4.2.5 Limning
Kartongen kan limmas med både vattenbaserade emulsioner och uppvärmt bindemedel.
(Faktaunderlag för kapitel 4 har hämtats ur Kartonghandboken, 1993,
s. 43–118, samt ur uppgifter från AssiDomän Frövi, bilaga B s. 22–25.)

5. Förpackningsdesign
5.1 Den säljande förpackningen
Poängen med en förpackning är att ”den ska förenkla tillvaron på något
sätt” enligt Lars-Eric Paulsson (föreläsning i förpackningsdesign, 200301-13). Enligt honom är förpackningens fem huvuduppgifter att förvara,
bevara, informera, distribuera och attrahera. Dessutom är det en extra
bonus om förpackningen också kan användas som en praktisk tillämp10
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ning för innehållet. Exempel på en sådan funktion är de förpackningar
med färdiga matportioner som värms i mikrovågsugn och förpackningen
också fungerar som tallrik.
Konsumenten är den som slutligen beslutar om vilken förpackning som
köps och därför är det viktigt att förpackningen uppfyller kundens krav
och behov. ”Från konsumentens synvinkel är det främsta kravet på förpackningen att den speglar produktens image på ett lätt igenkännligt
sätt. Därefter kommer kravet att förpackningen skall överföra information
och sist, men inte minst, att den skyddar produkten.”
(Kartonghandboken, 1993, s. 248)
5.1.1 Påverkande effekter
För att attrahera en kund och påverka till köp är det viktigt att förpackningen sänder ut rätt budskap. God förpackningsdesign är det samma
som korrekt och ärlig kommunikation. Möjligheten att kommunicera
hänger ihop med möjligheten att fånga en köpares uppmärksamhet och
deras uppfattning av förpackningen. Det är de olika sinnena som påverkar hur saker och ting uppfattas. Ju fler sinnen som stimuleras desto mer
kan uppfattas. Det betyder att den förpackning som på rätt sätt stimulerar flest sinnen också blir den förpackning som attraherar konsumenten
mest.
Synen är det viktigaste sinnet. Enligt en amerikansk undersökning
använder en konsument mer än femtio procent av tiden, vid val av ett
köp, för att titta på förpackningens bilder och illustrationer.
Känslan är mycket viktig när konsumenten ska välja mellan likvärdiga produkter. Den förpackning som känns bäst i handen är den som är
mest attraktiv. Genom att inte bara låta konsumenten titta på produkten
utan dessutom känna och kanske till och med testa gör att hon/han blir
känslomässigt engagerad och får lättare att komma ihåg produkten.
Även hörseln är ett sinne som är viktigt att tillgodose. Det är exempelvis viktigt att höra ljudet av förpackningens innehåll om den skakas för
att inte tro att den är tom. Detta gäller givetvis endast produkter som tillåts att skakas, i annat fall kan ljud från en förpackning signalera ett trasigt innehåll.
Lukten påverkar också till stor grad. Undersökningar som har gjorts
visar att lukter i kombination med varor gör att konsumenter stannar
längre vid hyllorna. Att använda lukten som en attraktionsfaktor i dessa
sammanhang är relativt nytt, men det kommer troligtvis att öka i framtiden. (Clement och Sørensen, 2002, s. 29–35)

5.2 Form
Formen på en förpackning är mycket betydelsefull för att väcka uppmärksamhet. Enligt Magnus Levinsson, AssiDomän Frövi, är formen den
faktor som påverkar köparen mest eftersom en förpackning med annorlunda eller avvikande form har den bästa igenkänningsfaktorn och den
största attraktionskraften. Som exempel gavs chokladen Toblerone som
känns igen på sin trekantiga förpackning.
Det är viktigt att tänka på att formen på förpackningen ger rätt asso11
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ciationer till innehållet. Exempelvis symboliserar runda former kvinnlighet, mjukhet och fantasi. Däremot symboliserar kantiga former manliga,
hårda och stabila saker. (Clement och Sørensen, 2002, s. 66)
Lika viktigt som att skapa en kreativ och annorlunda design på förpackningen är att möjliggöra de övriga parametrarna, som till exempel
konverteringsmetod, inpackning och slutlig användning, i förpackningsframställningen. Många gånger är det dessa praktiska moment i tillverkningen av en förpackning som påverkar och i vissa fall begränsar
annorlunda förpackningsformer. ”Designern kan skapa kreativa former
och därmed bidraga till marknadsföringen av nya produkter, men hans
viktigaste uppgift är nog ändå att skapa en funktionell form som i de flesta fall är baserade på redan accepterade förpackningsformer.”
(Kartonghandboken, 1993, s. 167–168)

5.3 Grafisk design
Grafisk design inkluderar illustrationer, text, layout, typsnitt och färg –
allt kombinerat för att skapa ett enhetligt intryck som påverkar konsumentens undermedvetna. (Danger, 1987, s. 49)
Principen för den grafiska designen är att fånga konsumentens uppmärksamhet och sedan locka till ett köp av produkten. Eftersom många
köp görs på impuls är ett av målen med den grafiska designen att väcka
denna impuls. Ibland är det till och med den grafiska designen på förpackningen och inte innehållet som säljer. Men bevisat är att ett känt
varumärke säljer bättre än ett okänt oberoende av den grafiska designen.
(Danger, 1987, s. 19)
5.3.1 Textbudskap
Eftersom en av förpackningens uppgifter är att informera måste viktiga
upplysningar som vikt, innehållsdeklaration, bäst-före-datum, varningstexter, bruksanvisning med mera ges utrymme på förpackningen.
Information som behövs i transportkedjan, till exempel uppgifter om leverantören, måste också finnas med. Ofta används streckkod till denna typ
av information. (Thorén och Vinberg, 2000, s. 15)
Enligt Lars Wallentin, förpackningsdesigner, är informationen som
finns på förpackningar i många fall både övertydlig och onödig. Han är
övertygad om att det kommer att bli ändring på det i framtiden. Det
utrymme som idag går åt till överflödig information på förpackningarna
kommer istället att användas för att presentera företaget eller göra
reklam för någon annan av deras produkter. (Holmen Business Report,
08/2001, s. 8)
5.3.2 Layout
Layouten påverkas av förpackningens form och ytor. För att få en attraktiv layout är det viktigt att disponera bilder, illustrationer och texter på
ett bra sätt i förhållande till varandra samt i förhållande till förpackningens ytor. Det är viktigt att dessa förhållanden skapar en harmoni
som attraherar köparens öga. (Eksell, 1999, s. 21–37)
Det sägs att en bild säger mer än tusen ord och det gäller också vid
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framställningen av en bra förpackningslayout. Med rätt bilder och illustrationer i förhållande till texten förmedlas ett tydligt budskap. Grafiska
former kan också påverka och skapa god igenkännbarhet av produkten.
Även typografin är en viktig parameter i layouten. Genom att använda
typsnitt eller ordbilder som förstärker ordens mening ger det en enhetlig
och förstärkande karaktär till layouten.
Det är viktigt att utnyttja förpackningens ytor på bästa sätt.
Framsidan har som största och första uppgift att skapa uppmärksamhet.
Baksidan används med fördel till information som kommer i andra hand.
Det är mycket viktigt att förpackningens alla sidor fungerar tillsammans
i en enhetlig layout. (Clement och Sørensen, 2002, s. 65–66)
Köparen måste kunna förstå vilket budskap som förpackningen vill förmedla och därför är det viktigt att skapa en layout som hjälper till med
den uppgiften. Layouten måste därför rangordnas efter det budskap som
är viktigast att förmedla. Konsumentens uppmärksamhet måste komma
på det viktigaste först. För många element med samma uppmärksamhetsvärde i layouten resulterar enbart i förvirring. Genom att variera layoutens olika grafiska element med hjälp av storlek, riktning, färg och
form kan ett informationsflöde skapas. Konsumenten kan på så sätt få
hjälp att ta till sig förpackningens budskap, från det viktigaste till det
minst viktiga. (Landa, 2001, s. 24–26)
5.3.3 Färg
”Ögat uppfattar färg inom några hundradels sekunder. Det tar några
tiondels sekunder att uppfatta form. Och läsa text – ja – det tar flera
sekunder. Därför är färg det absoluta snabbaste och effektivaste sättet
att kommunicera. Färg färdas 300.000 kilometer i sekunden.” (Cap &
Design, 04/2003, s. 37)
Den grundläggande orsaken till att använda färg på förpackningar är
att skapa uppmärksamhet och på så sätt sälja produkten i fråga. Av alla
färger är det röd, gul och orange som väcker mest uppmärksamhet. Färg
är en unik form för kommunikation som inte kan jämföras med någon
annan metod. Färgens viktigaste egenskap är att den påverkar känslorna framför förnuftet.
Varma färger – röd, gul och orange avskiljer sig mera än de kalla färgerna – blå, grön och violett. De varma färgerna är skarpa och klara och
kallas också hårda färger. De kalla färgerna har en förmåga att flyta ihop
och kallas därför också för mjuka färger. Element i en design som ska
framträda lite extra framhävs på bästa sätt genom att använda en ”hård”
färg mot en ”mjuk” bakgrund. (Danger, s. 54–56)
Det finns delade meningar angående människans reaktionen på färger.
Karl Ryberg – arkitekt, färgteapeut och konsulent i praktisk och experimentell färgpsykologi – menar att den mest grundläggande reaktion på
färg är instinktiv och genetiskt nedärvd. Berit Bergström, vd på
Färgskolan, påstår däremot att reaktionen på färg beror på tidigare upplevelser och kulturella arv. Något som i alla fall är säkert är att färg
påverkar både på ett estetiskt och emotionellt plan.
Enligt Karl Ryberg avgörs inställningen till en reklamenhet på en halv
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sekund. Det betyder att konsumenten bedömer, till exempel en förpackning, innan hon/han har läst textbudskapet. Om inte det första intrycket
är positivt misslyckas förpackningens kommunikationsmöjligheter.
Därför är det viktigt att använda färg som stämmer med innehållet och
som appellerar till budskapet känslomässigt. Dessutom är det viktigt att
tänka på färgens symbolvärde utifrån kultur, religion, politik, geografi,
mode, smak, estetik med mera. Kontrastverkan och läsbarhet är också
viktiga faktorer för färgvalet. (Cap & Design, 04/2003, s.37–42)

5.4 Sammanfattning
Vid framställning av förpackningar är det många olika parametrar som
ska stämma. Det handlar både om tekniska och emotionella kompromisser. Förpackningarna ska vara kreativa och annorlunda samtidigt som de
ska klara de olika produktionskraven.
För att en person ska välja en produkt bland många andra är det viktigt att förpackningen väcker hans/hennes uppmärksamhet och sedan
lockar till köp. Det finns olika sätt att skapa uppmärksamhet på inom
förpackningsdesign. En del påstår att det är formen på förpackningen
som bidrar till mest uppmärksamhet, medan andra menar att det är färgen som har störst attraktionsvärde. Det viktigaste är ändå att en förpackning med dess form, färg och layout sänder ut rätt budskap.
Förpackningens design måste vara enhetlig och skapa rätt känslor och
associationer till produkten.
Även valet av kartongkvalitet påverkar designen. Det är viktigt att
kartongen har de egenskaper som den slutliga förpackningen kräver.
Kartongen måste klara de påfrestningar som uppstår vid bigning, stansning och tryck. Den ska även klara resning, fyllning och distribution av
förpackningen. Kartongen måste också hålla för stapling av förpackningar i affärer, samt tåla upprepad öppning och återförslutning av konsumenten.
Frövi Bright har de egenskaper som krävs vid förpackningsframställning. Det är en stark och seg kartong som gör det möjligt att skapa annorlunda och krävande förpackningskonstruktioner.

6. Förpackningsframställning
6.1 Inledning
Redan i ett tidigt stadium kom idén att fokusera på förpackningar för
barnprodukter eftersom det verkade ge möjligheter till roliga och annorlunda förpacknings- och layoutlösningar. Förpackningarna skulle exempelvis kunna innehålla tvål, schampo, talk, eller någon annan vårdande
produkt för barn, men med föräldrar eller mor-/farföräldrar som köpande
målgrupp.
Funderingar fanns också på att göra en kit-förpackning, en förpackning
innehållande flera olika produkter.
14
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Eftersom examensarbetet innefattade framställning av minst två olika
förpackningslösningar togs beslutet att göra en kit-förpackning – för
exempelvis badartiklar som badoljor, badsalt, tvål med mera – samt
några enproduktsförpackningar för barnavårdsprodukterna.

6.2 Marknadsundersökning
För att få insikt i och kunskap om hur utbudet av förpackningar för skönhetsvård ser ut i dagsläget gjordes en enklare marknadsundersökning.
Olika affärer som Hennes & Mauritz, Lindex, Kicks, Åhléns, Everts
Barnvagnar, Naturapoteket, ICA, Konsum, Apoteket besöktes och olika
förpackningsegenskaper iakttogs. Exempelvis undersöktes och jämfördes
förpackningsformer, öppningsanordningar, eventuella fönsterlösningar,
layout- och färgval. Den slutsats som kunde dras var först och främst att
många produkter inom skönhetsvård – som schampo, balsam, tvål, skumbad med mera – säljs utan förpackningar av kartong. Dessutom var kitförpackningar mer sällsynta än väntat.
De kartongförpackningar som fanns skilde sig inte mycket från varandra. De flesta var fyrkantiga vanliga lådor och ofta med ett litet fyrkantigt fönster, ibland täckt med plastfilm, som visade en del av innehållet.
Förpackningar med lite kreativare form och design hittades till främst på
parfymavdelningar. Skillnaden bestod ofta i mer färgglada, stilrena förpackningar med mindre information och även i vissa fall lite annorlunda
former och förslutningsanordningar.
I butikerna fanns ytterst få förpackningar för barnavårdsprodukter. De
som fanns upplevdes inte speciellt roliga eftersom layouten ofta bestod av
någon kommersiell figur, exempelvis Harry Potter.
6.2.1 Distribution
För att få bättre kännedom om hur produkter inom skönhetsvård transporteras vid leveransen kontaktades några butiksförsäljare. Det visade
sig att till de mindre butikerna, som inte har stora försäljningsvolymer,
levereras vissa skönhetsprodukter i några få exemplar; två till tre förpackningar av varje sort per leverans och sju till åtta till de större butikerna. De brukar paketeras i sekundära förpackningar (skyddsförpackningar) som är tillverkade av wellpapp.
De sekundära förpackningarna har olika storlekar och tjocklekar beroende på hur många produkter som levereras åt gången. Maximum tio till
tolv förpackningar lastas på pall. För att ytterligare skydda innehållet
brukar de mest ömtåligaste förpackningarna markeras med varningsskylt ”Akta glas”.
Tomma utrymmen mellan förpackningar fylls vanligtvis med vita puffar, luftfyllda påsar eller ett annat packningsmaterial.

6.3 Konstruktion
Det begränsade utbudet av kreativa förpackningar i dagsläget ledde till
inspiration och motivation att skapa nya former. Under processen för
framställningen av de olika förpackningskonstruktionerna övervägdes
olika viktiga parametrar för en bra förpackningslösning. Förslutnings15
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anordningar med upprepande öppnings- och återförslutningsmöjligheter,
olika fönsterlösningar, möjligheter till lagring, distribution och försäljning är exempel på dessa parametrar. Dock gjordes valet att prioritera
kreativ utformning.
Olika konstruktionslösningar skissades på kartongark, skars ut och
veks ihop för att testas och utvärderas. Tre olika lösningar valdes ut.
Ritningar på dessa konstruktioner gjordes i Adobe Illustrator 10.0. För
att kunna genomföra utskärning av förpackningarna på AssiDomän
Frövis skärbord delades ritningen upp i tre arbetslager – ett lager för
skärlinjer, ett för biglinjer och ett för måttsättning. Slutligen sparades
ritningarna i ai-format eftersom det rekommenderades av Christer Korin
för att underlätta filkonverteringen till ritprogrammet Impact CAD.
6.3.1 Förpackningsgrupp, barnavård
Detta är en förpackningsgrupp bestående av två produkter som hör till en
och samma tillverkningsserie inom ramen för barnavård. Här gjordes ett
försök att göra förpackningar både kreativa, roliga för barn och samtidigt
användbara som produktbehållare. Exempelvis kan dessa förpackningar
både ställas och hängas, vilket har en praktisk betydelse för användaren.
Konstruktionen kräver tryck på båda sidorna av kartongen och påvisar
på så sätt möjligheterna till detta på grund av Frövi Brights vita ytskikt.
Dessa två förpackningar är toppfyllda (produkten fylls ovanifrån) konstruktioner.
Den ena förpackningen (se bilaga C, s. 26) har en enkel rektangulär
grundform som är den vanligaste formen hos förpackningar. För att göra
förpackningen mera originell förlängdes varje sidpanel med utlöpare,
”vingar”, som har en extra skåra. Dessa utlöpare ska låsas ihop på framsidan.
De långa sidorna är limmade för att åstadkomma en säker konstruktion. Förpackningen har en övre gångjärnsflik. Den övre fliken har en förlängd, bigad del som viks 90° och sticks in och låses mot kapselns framsida. Små skåror i varje sida av insticksflikens big ökar säkerheten.
Den andra förpackning (se bilaga C, s. 27) har en hexagonal grundform
och en spiralliknande förslutning. Den långa sidan limmas mot kapselns
baksida och på så sätt hålls formen samman. Förpackningen har en limmad
sida. Denna förpackning är den mest ekonomiska med tanke på materialåtgång och efterbehandling (stansning, bigning).
6.3.2 Bad-kit
Idén bakom denna form är att åstadkomma en tilltalande form som är
välbalanserad i sina proportioner. Dessutom var det intressant att iaktta
en inre dynamik i sidorna vars storlek ökade med höjden.
Det är en sexsidig konstruktion (se bilaga C, s. 28) som har ett återförslutbart lock med sidoflikar som viks 90° och sticks i kapselns bigda sidor.
Två motstående sidoflikar byggs i längden så att de efter bigning tjänar
som handtag som sticks ut genom locket. De inre flikarna är relativt
korta eftersom detta ger ett ekonomiskt utnyttjande av kartongen.
För att resa upp den plana konstruktionen antingen limmas eller för16
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sluts bigda sidodelar. Det tycks vara ekonomiskt billigare att punktlimma
ovannämnda delar på utsidan.
6.3.3 Utskärning
Den 14 maj gjordes ytterligare ett besök på AssiDomän Frövi för att skära
ut förpackningarna. Med hjälp av Christer Korin överfördes ritningarna
från Adobe Illustrator till Impact CAD, som är ett cad-program för förpackningskonstruktion. För en korrekt överföring krävdes att ritningarna sparades om i Illustrator till version 7.0.
I Impact CAD gjordes ritningens linjer om till skär- respektive biglinjer som kunde tolkas av det datorstyrda skärbordet, Aristomat 1340.
Förpackningskonstruktionerna skars ut och monterades. Några justeringar gjordes på vissa flikar för att få bästa möjliga passning. Slutligen
skars två exempel ut av varje förpackning på kartongkvaliteten Frövi
Bright, 270 g/m2. Denna ytvikt ansågs lämplig eftersom förpackningarna
inte är så stora och innehållet kommer att vara relativt lätt.

6.4 Design och layout
Layoutförslag till förpackningarna skissades fram och utvecklades sedan
i Adobe Illustrator 9.0 och Adobe Illustrator 10.0. Den färdiga layouten
skrevs ut på laserskrivare, Canon clc 1150, med papperskvaliteten Color
Copy, 90 g/m2. Dessa utskrifter limmades på förpackningskartongen.
6.4.1 Förpackningsgrupp, barnavård
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU De två olika förpackningarna ska vara exempel på två produkter som
ingår i samma serie av hudvårdsprodukter för barn. Därför är det viktigt
VWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstu
att layouten blir enhetlig för de båda förpackningarna. För att få en rolig
vwxzåäö
och tilltalande layout för barn utformades förpackningarna som snigelFig. 2 Typsnitt Hobo.
liknande varelser (se bilaga D, s. 29–30). Denna varelse testades att göra
i olika färger och med olika ansiktsuttryck (se bilaga D, s. 32). Slutligen
valdes de två uttryck som upplevdes roligast och snällast.
Som den genomgående färgen valdes tre olika blåa nyanser – mörkblå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
(CMYK: 100, 60, 0, 0), mellanblå (CMYK: 60, 25, 0, 5) och ljusblå
VWXYZÅÄÖ
(CMYK: 35, 10, 0, 0). Den blåa färgen i kombination med ett bubbelabcdefghijklmnopqrstu
mönster gav förpackningarna den känsla av bad, tvätt och vård som uppvwxzåäö
Fig. 3 Typsnitt Futura.
levdes passande för de tilltänkta produkterna.
Två olika typsnitt valdes. Hobo (se fig. 2) användes till rubriker eftersom detta typsnitt hade en mjuk och rundad karaktär som kan relateras
till barnens mjuka hud.
Eftersom varelsen har en stark och karaktäristisk personlighet och
själv bidrar till uppmärksamhet, gjordes rubriken i vit med en blå kontur. Detta skapar rangordning i layouten och bidrar till att förpackningens design inte överbelastas av olika likvärdiga element.
Till brödtexten användes Futura (se fig. 3), som med sina hårda former
kompletterar de mjukare rubrikerna och dessutom är lättläst.
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abcdefghijklmnopqrstu
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Fig. 4 Typsnitt Mistral AV.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstu
vwxzåäö
Fig. 5 Typsnitt Gill Sans.
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6.4.2 Bad-kit
Tanken med denna förpackning var att göra den stilren och med en känsla av hav (se bilaga D, s. 31) eftersom innehållet ska vara en kombination
av vårdande produkter från havet som badsalt, alger och så vidare.
Snäckor och sjöstjärnor skannades in och kombinerades i ett cirkelmönster på förpackningens lock. Delar av locket samt handtagen bevarades vita för att ge förpackningen en renhetskänsla. Sidorna gjordes blåa
(CMYK: 100, 60, 0, 0) för att lätt relatera till vatten och hav. Botten lämnades fri för ean-kod och innehållstexter.
Mistral AV (se fig. 4), regular 52 pt användes till rubriken för att den
drivna handstilskaraktären kan associeras till vågornas svall.
Kompletterande text sattes med Gill Sans (se fig. 5) regular 16 pt för att
dess raka former skapar kontrast till den impulsiva rubriken. Den rosa
färgen (CMYK: 0, 40, 0, 0) matchar logotypen och lockets rosa sjöstjärnor.
6.4.3 Logotype
Utgångspunkten var att hitta på ett tillverkarnamn som skulle kunna
passa för hudvårdsprodukter för barn. Tanken var komma på ett roligt
namn med en tacksam ordbild för skapandet av en logotype.
Booble-boo var det namn som efter viss tankemöda upplevdes som det
mest kreativa. De fyra o:na och de tre b:na kändes bra på grund av deras
runda former. Möjligheterna att använda dessa i någon form av bubblor
för att associera till bad och skum verkade lovande. Namnet fick dock
ändras då risken fanns att negativa associationer skulle kunna göras
eftersom boo på engelska bland annat betyder uh, fy, pytt och bu. Istället
ändrades namnet till Bubbel-boom, med tanke på det lilla ljud som uppstår när en bubbla smälls.
Typsnittet Hobo användes till logotypen (se bilaga D, s. 33) eftersom
dess runda och lekfulla, men samtidigt seriösa former upplevdes passande för namnet och förpackningens innehåll. Genom att ställa orden på
varandra och förminska och förstora vissa bokstäver skapades liv i ordet
och logotypen var ett faktum.
För att kunna använda logotypen även på kit-förpackningen gjordes
ytterligare justeringar. För att påvisa målgruppen för de specifika produkterna lades en underrubrik till logotypen. Två inriktningar skapades,
Bubbel-boom child care och Bubbel-boom adulthood. Till underrubrikerna användes typsnittet Myriad som med sin raka karaktär kompletterar
logotypens övriga typsnitt.
För att skapa en sammanhängande logotyp placerades texten i en fyrkantig form. En rosa färg (Pantone E 148-6 /CMYK: 0, 40, 0, 0) valdes på
grund av det komplement och uppmärksamhetsvärde som färgen utgjorde mot förpackningarnas blåa färger. För att ytterligare skapa spänning
och harmoni i logotypen användes en växelverkan mellan negativ och
positiv text på färgad respektive vit bakgrund.
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7. Diskussion
Det har gått förhållandevis bra under hela arbetsförloppet när det gäller
framställningen av de olika förpackningarna. En stor bidragande orsak
till det är att vi haft helt fria händer både när det gäller konstruktion och
layout eftersom uppdragsgivaren inte har velat hämma kreativiteten.
Det betyder att vi varit självgående och inte behövt invänta material eller
åsikter från någon kund. En annan bidragande orsak är att vi har kunnat hålla tidsplaneringen.
Givetvis har vi också stött på vissa svårigheter. Bland annat var det
mycket svårt att kunna rita exakta ritningar av förpackningskonstruktionerna i Adobe Illustrator. Det var också komplicerat att placera text
och layout på ritningarna eftersom det var svårt att tänka sig de tredimensionella formerna.
Vi hade stor hjälp av att kunna använda det datorstyrda skärbordet på
AssiDomän Frövis PackLab. Det var mycket bra att få exakt utskärning
och bigning av förpackningskonstruktionerna. Något som hade underlättat arbetet hade varit om det funnits tillgång till denna typ av utrustning
även på Högskolan Dalarna.
Det var också komplicerat att montera layouten på förpackningsformerna och det hade varit roligt om det funnits möjlighet att skriva ut med
gott resultat direkt på kartongen.
Projektet har gett oss mer information och erfarenhet av förpackningsframställning. Vi har förstått att det är svårare än vad man kan tro att
framställa en kreativ förpackning som fungerar genom hela produktionskedjan. Det är inte konstigt att de flesta förpackningar i dagsläget är fyrkantiga, eftersom det är att föredra vid stapling, lagring och transport.

8. Resultat
I enlighet med projektets syfte har originella och attraktiva förpackningar för skönhetsvård tagits fram (se bilaga E, s. 34–35). Det är tre olika
förpackningslösningar som påvisar möjligheten att framställa kreativa
konstruktioner av kartongkvaliteten Frövi Bright. Även kartongens positiva egenskaper med vit fram- och baksida påvisas eftersom förpackningskonstruktionerna kräver tryck på båda sidorna.
Förpackningarna visar sig dock inte vara praktiska och ekonomiska
när det gäller genomförbarhet i produktion eftersom de komplicerade
konstruktionerna kräver resning och fyllning för hand. Även lagring,
stapling och distribution kan bidra till vissa problem på grund av förpackningarnas annorlunda former. Men eftersom valet att begränsa förpackningsframställningen med fokus på kreativitet gjordes, uppfyller de
slutliga förpackningarna projektets målsättning.
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Bilaga A
Tidsplan

Tidsplan
v. 14 Planeringsrapport klar. Besök på Frövi (3/4).
v. 15 Insamling av material. Skissning.
v. 16 Testa olika förpackningslösningar. Ev. layout- och färgförslag.
v. 17 Färdigställning av förpackningskonstruktion. Rapportskrivning.
v. 18 Rapportskrivning.Halvtidsrapport klar. Färdigställning av
förpackningskonstruktion.
v. 19 Vidareutveckling av layout. Rapportskrivning.
v. 20 Vidareutveckling av layout. Utskärning av förpackningar.
Rapportskrivning.
v. 21 Rapportskrivning. Övriga justeringar.
v. 22 Prel. rapport klar (26/5). Redovisningsplanering.
v. 23 Redovisning.
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Bilaga B (1/4)
Frövi Bright – fakta

22

Inna Goukova-Korda
Malin Claesson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Förpackningsframställning för skönhetsvård

Bilaga B (2/4)
Frövi Bright – fakta
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Bilaga B (3/4)
Frövi Bright – fakta
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Bilaga B (4/4)
Frövi Bright – fakta
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Bilaga C (1/3)
Förpackningskonstruktion
Barnavårdsförpackning nr 1
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Bilaga C (2/3)
Förpackningskonstruktion
Barnavårdsförpackning nr 2
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Bilaga C (3/3)
Förpackningskonstruktion
Kit-förpackning
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Bilaga D (1/5)
Förpackningsdesign
Barnavårdsförpackning nr 1

Fram- och baksida
Inklusive utfall
Skala: 30%
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Bilaga D (2/5)
Förpackningsdesign
Barnavårdsförpackning nr 2

Fram- och baksida
Inklusive utfall
Skala: 30%
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Bilaga D (3/5)
Förpackningsdesign
Kit-förpackning

Utsida, skala 30%

Insida, skala 15%
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Bilaga D (4/5)
Huvuden – tester

1)

4)

2)

5)

3)

6)

De sex olika varianter som gjordes på den snigelliknande
varelse som ingår i layouten för förpackningarna för
barnavårdsprodukter. Olika ansiktsuttryck testades.
Slutligen valde formgivarna nr 2 och 3 eftersom
dessa upplevdes snällast och roligast.
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Bilaga D (5/5)
Logotype

Logotype

Skisser
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Bilaga E (1/2)
Foto
Barnavårdsförpackningar
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Bilaga E (2/2)
Foto
Kit-förpackning
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