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1 Sammanfattning
Som examensarbete har jag utformat ett förslag på förpackningslayout till
företaget Wapnös mjölkpaket. Syftet med det nya layoutförslaget är att med text
och bild tydligt presentera den information som finns på förpackningen samt
tydligt visualisera företagets varumärke.

För att skaffa förkunskaper  om mitt layoutuppdrag har jag  gjort  en
datainsamling där   jag samlat   information  om vilka  som  är  Wapnös
framgångsfaktorer,  vad  som kännetecknar deras  varumärke  samt vad
konsumenterna har för krav vid mjölkinköp. Efter jag gjort datainsamlingen har
jag genomfört en form- och innehållsanalys av befintliga mjölkförpackningar och
även av Wapnös nuvarande förpackningslayout. I analyserna fick jag information
om vilket formspråk som används vid mjölkförpackningslayout samt bristerna i
Wapnös nuvarande förpackningslayout. Med den samlade
bakgrundsinformationen formgav jag ett nytt layoutförslag. För att styrka att mitt
layoutförslag levt upp till det syfte som jag haft med arbetet gjorde jag till sist en
utprovning där testpersoner fick utvärdera mitt arbete. Resultatet av utprovningen
visade att mitt förslag väl representerade Wapnös varumärke och att det tydligt
presenterade informationen på förpackningen.
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3 Inledning
Detta examensarbete är utfört i samarbete med det Halländska mejeriet Wapnö
AB. Arbetet har bestått i att formge ett nytt förslag på förpackningslayout till
företagets mjölkpaket. Syftet med att skapa ett nytt layoutförslag är att visa
företaget hur de kan skapa ett tydligare grafiskt budskap.

Arbetet har lämpat sig väl som ett tioveckors examensarbete, som student har
jag fått möjlighet att visa hur jag kan applicera mina kunskaper kring
informationsdesign i ett praktiskt designsammanhang. Företaget i sin tur får ett
förslag på hur de kan utveckla sin grafiska identitet och sitt varumärke för att
tydligare nå ut med sitt budskap och sin information till konsumenterna.

Förpackningslayout ingår i informationsdesignteoretiska sammanhang i ett
ämnesområde som kallas för vardagsgrafik. Nedan följer en kort beskrivning av
innebörden av denna term samt vilken anknytning vardagsgrafik har till ämnet
informationsdesign.

3.1.1 Vardagsgrafik
Vardagsgrafik är en typ av informationsgrafik. Rune  Petersson,  professor i
informationsdesign  definierar  termen informationsgrafik  som följande   ”en
informationsgrafisk   gestalt  som består   av text,  bild och   grafisk  form som
integrerats till  en  väl avgränsad och  strukturerad yta” (2004  s.143). Den
informationsgrafik som finns på etiketter och förpackningar av olika slag kallas
för vardagsgrafik. Syftet med vardagsgrafik är ofta att locka till köp av en viss
produkt i konkurrens med flera andra, mer eller mindre likartade och likvärdiga
produkter (Petterson 2004 s.165).

3.1.2 Koppling till informationsdesign
Det kan vara svårt att dra gränsen mellan vad som är informationsdesign och vad
som är reklam, vardagsgrafik har dels som syfte att locka till köp och kan därför
betraktas som reklam, men vardagsgrafiken har även som syfte att informera
konsumenten om produkten som den representerar och kan därför också ses som
informationsdesign.

Vid formgivningen av vardagsgrafik kan man använda sig av informations-
designsprinciper för att visualisera informationen på förpackningen på det bästa
och tydligaste sättet. Genom  att skapa  en förpackningslayout med tydlig
information underlättar man för de konsumenter som söker informationen och att
formge för att  underlätta för människor i  deras vardagsliv är just vad god
informationsdesign handlar om. (Pettersson 2002 s.27)
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4 Bakgrund
Jag kontaktade hösten 2005 min uppdragsgivare Lennart Bengtsson som är VD på
Wapnö AB och initierade ett samarbete för mitt examensjobb. Jag föreslog att
utforma ett nytt  förslag på   förpackningslayout till   företagets mjölkpaket.   Vi
träffades   senare   på Wapnögård och   diskuterade   förutsättningarna för  mitt
examensarbete. Lennart var positiv till mitt initiativ och sade sig vara medveten
om bristerna som finns i den nuvarande förpackningslayouten. Han berättade att
företaget    länge diskuterat att  göra   ändringar   i   formgivningen, men varit
tveksamma  eftersom  ändringar  i  varumärket    kan komma  att   påverka
mjölkförsäljningen. Företaget var ändå nyfikna och intresserade av hur de kunde
utveckla  förpackningslayouten. Jag föreslog att    jag  skulle ta  fram  ett    nytt
layoutförslag   för    företagets  mjölkförpackningar  och  även presentera    ett   nytt
förslag på  logotyp och företagsmärke.

4.1 Problemformulering
Wapnö är ett litet mejeri som har lyckats etablera sig bra på mejerimarknaden och
har en välutvecklad affärsidé och koncept för sina produkter. Företaget har dock
fortfarande en förpackningslayout som inte är lika väl genomarbetad. Bristerna i

förpackningslayouten består ibland annat i en svårläst text, en disharmonisk
layout, grafiska element som känns omoderna och att företagets koncept och

budskap framkommer otydligt. Bo Bergström skriver att det är vanligt att se den
grafiska identiteten missbrukad och att ett rörigt intryck kan leda till att

konsumenten väljer ett konkurrerande företag istället (1998 s.210). I de flesta
livsmedelsaffärer finns det idag flera mjölkprodukter som har ungefär samma

innehåll och samma priser, därför är en produkts förpackningslayout av stor vikt
eftersom intrycket av förpackningslayouten ibland kan vara avgörande för

konsumentens val av produkt.

4.2 Syfte
Syftet med arbetet är att ta fram ett nytt förslag på förpackningslayout åt Wapnö.
Den nya förpackningslayouten skall tydligare presentera informationen som finns
på förpackningen samt tydligare visualisera Wapnös anda och dess varumärke1.

4.2.1 Fördelar  med ett starkt varumärke
Ett företag har flera fördelar av att ha ett starkt varumärke eftersom det ger
konsumenterna en tydlig information om företaget. Holger och Holmer (2002 s.
110) beskriver några av dessa fördelar;

1 Varumärket är det som kännetecknar ett företag, en organisation, en vara eller en tjänst.( 2006,
Nationalencyklopedin).
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varumärket fungerar som informationsbärare  och ger produkten en
identitet samt underlättar för konsumenten att enkelt jämföra produkter
med varandra.

Varumärket kan också fungera som katalysator , om konsumenten är nöjd
med produkten så underlättar varumärket identifikationen av produkten i
samband med återköp.

Varumärket har också en funktion som garant, det utlovar en viss kvalitet
på produkten, om kvaliteten inte hålls riskerar man att minska förtroendet
för varumärket.

Ett välkänt varumärke kan också fungera som  riskreducerare,
konsumenten kan välja en produkt av ett välkänt märke framför ett okänt
för att reducera osäkerhet kring produkten.

4.3 Mål
Målet med att skapa en ny förpackningslayout är att Wapnö AB kan få ett konkret
förslag på hur de kan förbättra sin förpackningslayout och skapa ett tydligare
varumärke. Genom att skapa ett tydligare varumärke kan Wapnö också öka sin
mjölkförsäljning och sin marknadsexpandering.

4.4 Frågeställningar
Frågeställningar som jag arbetat med under arbetet är:

Vilket budskap är det som säljer Wapnö, vad är deras framgångsfaktorer.

Vilket formspråk används på mjölkförpackningar.

Vilket formspråk kan jag använda mig av för att tydligt presentera
produktinformationen på Wapnös mjölkförpackningar och för att tydligt
visualisera företagets anda.

4.5 Avgränsningar
I mitt arbete med layoutförslaget har jag använt mig av förpackningsformatet
TetraRex i storlek en och en halv liter. TetraRex är den förpackning som Wapnö
för närvarande använder sig av  och som även används på  de flesta svenska
mejeriprodukter (Tetra Pak, 2006). Eftersom jag vill koncentrera arbetet på att
utforma förpackningslayouten har  jag  valt  att inte undersöka  andra
förpackningsalternativ.

På grund av tidsbegränsningen har jag endast utformat mitt layoutförslag till
storleken på Tetra Rex en och en halv liters förpackning men jag har haft i åtanke
att layouten skall vara applicerbar även på andra format, som till exempel en liters
förpackningen. Jag har även haft i åtanke att layouten skall kunna anpassas så att
den är applicerbar på andra av Wapnös produkter till exempel olika filprodukter,
gräddfil och grädde.

Layoutförslaget har inte tillfullo färdigställts genom ett offsettryck på
förpackningen, det eftersom det innebär en stor kostnad och dels eftersom det inte
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är aktuellt med produktion av förpackningslayouten. Layoutförslaget redovisas
istället genom tvådimensionella bilder.

4.6 Metoder
För att skaffa mig kunskap kring mitt uppdrag och för att skaffa underlag som
stödjer mina formgivningsbeslut har jag använt mig av olika metoder för att samla
in relevant data. Jag har använt mig av samtal, bearbetning av befintlig statistik
och undersökningar kring ämnet, analyser, studier av föreskrifter kring ämnet
samt utprovning. Jag redovisar nedan kort hur jag skaffat mig data genom de olika
metoderna.

4.6.1 Samtal
Jag har samtalat med Lennart Bengtsson VD på Wapnö för att få mer bakgrunds-
information om företaget, om deras verksamhet, om deras mjölkprodukter, samt
för att få höra Lennarts synpunkter kring utseendet på förpackningslayouten.

4.6.2 Bearbetning av befintlig statistik och undersökningar  kr ing ämnet
För att  sätta  mig in i och förstå mitt formgivningsuppdrag skaffade jag
information om bland annat det marknadsklimat som råder för mejerier i Sverige,
vad konsumenterna har för krav vid mjölkinköp, vad som är Wapnös framgångs-
faktorer samt vilka  konsumenter som  köper Wapnös mjölk. Datainsamlingen
gjorde jag genom att analysera information från redan utförda undersökningar
kring ämnet. De flesta av undersökningarna som jag refererat till har gjorts på
uppdrag av Svensk Mjölk som är mejeriindustrins branschorganisation. Uppgifter
som rör Wapnös framgångsfaktorer har jag hämtat från företaget självt, eftersom
inga utomstående analyser har gjorts kring företaget.

4.6.3 Analyser
Jag har gjort en form- och innehållsanalys av fem olika mjölkförpackningar från
de fem största mejeriföretagen i Sverige. Analysens syfte var att undersöka om det
finns ett formspråk som är typiskt för mjölkförpackningslayout. Jag har också
analyserat Wapnös nuvarande förpackningslayout för att se hur väl deras
förpackning följer det formspråk som används för mjölkförpackningar. Analysen
visar även de brister som finns i Wapnös layout och vilka områden som behöver
förbättras. Jag har underbyggt mina analyser med stöd från litteratur.

4.6.4 Studier  av föreskr ifter
Innan jag började arbetet med formgivningen undersökte jag de föreskrifter som
Livsmedelsverket redovisar kring märkning av livsmedelsförpackningar. Det för
att kunna anpassa förpackningslayouten så att den lever upp till de föreskrifter
som finns kring märkning av förpackningar.
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4.6.5 Utprovning
Efter jag formgivit mitt layoutförslag gjorde jag en utprovning på mitt material för
att se hur testpersonerna uppfattar  min layout och produktinformationen på
förpackningen.  För att testpersonen skulle kunna göra en bedömning  av mitt
layoutförslag använde jag mig av både mitt layoutförslag och Wapnös nuvarande
förpackning  i utprovningen. Det för att  testpersonerna  skulle kunna jämföra
resultat med varandra och lättare kunna göra en bedömning av vad de tycker är
bra och dåligt med de olika layoutförslagen. Utprovningens syfte var att utvärdera
om min förpackningslayout lever upp till det syfte som jag haft med
utformningen.

4.7 Metodkritik
Beroende på vilken form av data jag önskat få fram har jag valt den metod jag
ansett vara mest lämpad för datainsamlingen. Exempelvis är utprovningar ett bra
metodval för att undersöka hur målgruppen upplever mitt layoutförslag.

Jag har också anpassat valet av metoder efter de resurser som jag har haft
tillgång till. Jag har tillexempel använt mig av befintlig statistik kring ämnen som
tillexempel konsumentkrav, eftersom det skulle krävas mycket resurser och tid till
att göra en egen kvalificerad undersökning kring området. Metoderna och dess
omfattningar är också  anpassade efter den  tidsram som  jag haft till mitt
förfogande. Det har påverkat tillexempel antalet testpersoner till min utprovning,
eftersom det  är  ett tidskrävande  arbete att utvärdera och  sammanställa
utprovningsresultat.

Jag är medveten om att många av de val jag gjort under arbetets gång, såsom
metodval kan påverka mitt resultat i en viss riktning. Till exempel ligger valet av
referenslitteratur till grund för vissa formgivningsbeslut, och valet av testpersoner
och frågor till utprovningen kan påverka resultatet av den. Jag har under arbetets
gång haft en medvetenhet kring denna problematik och därför har jag strävat efter
att ha ett objektivt förhållningssätt till mitt arbete.
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5 Arbetsprocessen
Arbetet med att ta fram ett layoutförslag till en mjölkförpackning har varit en
process som skett stegvis i olika faser.  Communication Research Institute of
Australia (CRIA) har illustrerat en modell över de olika stegen i en informations-
designsprocess och vad de stegen innebär (CRIA, 2005). Jag har jobbat enligt
CRIAs modell och den illustrerar väl de moment som mitt formgivningsarbete
inneburit. Jag redovisar nedan modellen och sammanfattar vad de olika stegen
innebär:

1. Det första steget scoping  innebär förstudier där man försöker identifiera
sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga, reglerande och tekniska
begränsningar som kan finnas och som man bör ta hänsyn till i
formgivningen.

2. Benchmarking är ett begrepp som handlar om att analysera, mäta och
jämföra produkter eller tjänster med de ledande konkurrenterna i syfte att
hitta och implementera sätt att förbättra den egna produkten på.

3.Designing  innebär formgivningen av en prototyp.

4.Testing  innebär utprovningar av prototypen.

5.Refining   innebär förbättringar och förfiningar av materialet.

6.Med implementing  menas genomförandet. I formgivningen av en produkt
kan det handla om själva tillverkningen. I trycksaksproduktion kan det
handla om att förbereda och skicka material till tryck.

7. Monitoring  innebär att observera produkten efter färdigt resultat för att
uppmärksamma hur användare reagerar på produkten, och hur eventuella
yttre förändringar påverkar produkten med tiden.

I mitt arbete har jag bara slutfört stegen ett till fem i modellen, detta eftersom
tillverkning av mitt layoutförslag ännu inte är aktuellt, och därför inte heller det
sista stegen som innebär tillverkning av produkten och uppföljning av designen.
För att enklare redovisa min arbetsprocess och mitt resultat redovisar jag den
enligt modellen från CRIA där jag namngivit stegen på svenska enligt följande:
1 Datainsamling, 2 Analyser, 3 Formgining, 4 och 5 Utprovningar och
korrigeringar.
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6 Datainsamling

6.1 Bakgrund
Jag började arbetsprocessen med att genomföra förstudier där jag sammanställde
bakgrundsinformation om företaget Wapnö, den marknad som de verkar på,
vilken målgrupp de har, samt undersökte de lagliga begränsningar som finnas
gällande märkning av förpackningar. Förstudierna gav mig kunskap om vilken
information som enligt föreskrifter måste finnas med på livsmedelsförpackningar
samt vilka egenskaper hos Wapnös mjölk som enligt konsumenterna är extra
viktiga.

6.2 Bakgrundsbeskrivning av Wapnö AB
Wapnö AB är ett lantbruksföretag som bedriver mjölkproduktion, mejeri-
produktion, växt- och skogsodling. De är en av sveriges största mjölkgårdar med

över 950 kor. Wapnö bedriver sin verksamhet på ett miljö- och djuretiskt
hållningssätt. Företaget har bland annat en av de största ekologiska odlingarna i
Sverige och gårdens kor får under vintertid gå i lösdrift inne i ladugården. Gården
låter alltid korna kalva  i  en speciell  avdelning där kalven  och kon  får vara
tillsammans. Wapnös miljöpolicy  är att  erbjuda  kostnadseffektiva  och
ändamålsenliga produkter som med hänsyn till  miljö och ekonomi använder
råvaror som kräver ett minimum av naturtillgångar och energi samt ger minsta
möjliga avfallsmängd (Wapnö AB, 2006)

6.3 Marknadsklimatet för mejeriföretag i Sverige
Många faktorer indikerar om att det är ett ogynnsamt marknadsklimat för
småmejerier i Sverige idag. Mejeriföretagen på marknaden blir allt färre, och de
etablerade företagen växer i  storlek.  Enligt  den svenska mejeriindustrins
branschorganisation Svensk Mjölk så stod 2001 de sju största mejeriföreningarna
för nittionio procent av mjölkproduktionen i Sverige (Svensk Mjölk, 2001 s.16).
Konkurrensen i butikshyllorna har också blivit hårdare då antalet mejeriprodukter
i våra butiker blir allt fler, år 2000 uppgick antalet olika svensktillverkade
mejeriprodukter till mer än 600 i butikerna (Svensk Mjölk, 2001 s.20). Samtidigt
minskar svenskarnas  mjölkkonsumtion och importen  av utländska
mejeriprodukter ökar (Svensk Mjölk, 2006).

6.4 Konsumenternas val av mjölkprodukter
I en undersökning som gjordes av Sveriges lantbruksuniversitet år 2000 (s. 2)
undersöktes  bland annat vad konsumenterna ansåg vara mjölkens viktigaste
egenskaper. Undersökningen gjordes med hjälp av en riksomfattande enkät till
tvåtusen slumpvis utvalda svenskar. Resultatet visade att konsumenterna tyckte att
mjölkens viktigaste egenskaper var att den var god, att den var hållbar, att den var
nyttig och att den var billig. Resultatet visade ganska självklara svar, ingen borde
vilja dricka illasmakande mjölk, mjölk som inte håller sig till utgångsdatumet eller
mjölk som är onyttig för  kroppen. Men förutom de självklara krav som en
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konsument kan tänkas ställa, så har allt fler konsumenter även börjat ställa krav på
egenskaper som inte rör produktinnehållet. Enligt Svensk Mjölk så har en ökad
konsumentmedvetenhet lett till att allt fler konsumenter frågar sig hur mycket
livsmedelsföretaget bryr sig om miljön,  hur  mycket företaget engagerar sig i
sociala frågor och samhällsfrågor och hur företaget ser på människors och djurs
rättigheter (Svensk Mjölk 2001, s.12). En undersökning som stödjer den analysen
gjordes år 2004 av omvärldsanalysföretaget United Minds på uppdrag av Svensk
Mjölk. 1000 tillfrågade personer i åldrarna 16-64 har svarat på frågan vad de
tycker är mjölkbondens viktigaste uppgifter. Enligt statistikunderlaget (Svensk
mjölk, 2004) så tyckte testpersonerna att bondens främsta uppgift är att bidra till
att konsumenten får mjölkprodukter av hög kvalitet.  På andra  plats hamnade
bondens uppgift att bidra till att korna får en så god miljö och tillvaro som möjligt.
Den tredje näst viktigaste uppgiften var att bidra till ett öppet landskap med
biologisk mångfald, och den fjärde att driva en så miljövänlig mjölkproduktion
som möjligt.

6.5 Wapnös Framgångsfaktorer
Trots det dåliga marknadsklimatet för småmejerier i Sverige så är Wapnö AB ett
företag som etablerat sig väl i mejeribranschen. Företagets framgång beror enligt
Wapnö själva  bland annat på; en god djurhållning, närhet till kunden,  en
öppenhet, god kundkontakt, bra produkter, företagets förändringsförmåga samt att
de är ett  litet företag   (Interndokument 2006). Det finns flera  egenskaper hos
Wapnös  mjölk  som  lever  upp  till de  konsumentkrav  som   presenterats  i
undersökningarna jag beskrivit. Bland annat:

Miljöhänsyn. Gården odlar sitt eget foder till djuren, förädlingen av
mjölken sker sedan på gården och de färdiga produkterna säljs i gårdens
närområde. Därför är de sammanlagda transportsträckorna för produktion
och distribution av produkten minimala och även belastningen på miljön.

Färskhet. Mjölken rinner i en ledning direkt från ladugården till mejeriet
för sedvanlig mjölkbehandling. Mejeriet anger vilken timme på dygnet
som kon mjölkades. Morgonmjölken kan därför redan efter några timmar
finnas i butikerna.

Ekologisk odling.  En stor del av gårdens odlingar är ekologiskt odlat

God djurhållning.  Djurhållningen på gården är god, med lösdrift i
ladugården på vintern och grönbete för korna på sommaren.

Närhet.  Mjölken säljs på gårdens lokala marknad som sträcker sig från
Laholm till Göteborg.

Öppenhet . Gården är under vissa dagar öppen för allmänheten och gården
tar emot besökare för visningar av mejeriet. Ladugården har öppna fönster
för besökare som vill titta på kalvarna eller på korna när de mjölkas.
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6.6 Målgrupp
Mjölk är en basvara som konsumeras av de flesta människor oavsett ålder, kön
och så vidare, därför  omfattar  målgruppen  för  Wapnös  mjölk alla
samhällsmedborgare  som har möjlighet att köpa  mjölk.   Bergström skriver   att
desto större och mer allmän målgrupp man har desto större krav ställs det på
tydlighet och originalitet i formgivningen (1998 s.25), därför är det viktigt att
informationen och budskapet på förpackningslayouten är tydlig och begriplig för
alla. Syftet med mitt layoutförslag är att vidga den nuvarande målgruppen, det
genom att  använda  en attraktiv och informativ layout som ökar intresset  för
Wapnös mjölk och därmed också ökar antalet konsumenter. Trots att målgruppen
är allmän så finns det ändå vissa variabler som urskiljer Wapnös målgrupp från
den målgrupp som köper mjölk från andra mejerier.

6.6.1 Psykografiska var iabler 2 hos målgruppen
Wapnö är ett företag som finns på kundens lokala marknad och de driver en god
djurhållning och en miljömedveten produktion, därför kan deras mjölk särskilt
locka en målgrupp som värdesätter sådan verksamhet.

6.6.2 Demografiska var iabler 3 hos målgruppen
Målgruppen består demografiskt sett av framförallt konsumenter i Halland,
eftersom det är där försäljningen sker. Jag har dock inte tagit något speciellt
hänsyn det faktum, eftersom jag inte tror att konsumenter i Halland skiljer sig
avsevärt på något sätt ifrån övriga konsumenter i Sverige.

6.7 Föreskrifter kring märkning av livsmedelsförpackningar
Märkning omfattar både text, bilder och övrig dekor som finns på en förpackning.
De flesta föreskrifter som finns kring märkning av livsmedelsförpackningar är till
för att man som konsument ska kunna välja mellan olika förpackade livsmedel  i
handeln tillexempel genom ingrediensförteckning, vikt och bäst före dag.

De lagstiftningar som finns kring märkning av förpackningar är reglerad på
EU-nivå och därmed gemensamma för hela EU. De flesta beslutade EU-reglerna
införs i föreskrifter4 (SLV, 2006, Lagstiftning ). Livsmedelsverket är den statliga
myndighet som i Sverige har det överordnade ansvaret för att leda och samordna
kontrollen av livsmedel (SLV, 2006, Om Livsmedelsverket ).

I mitt arbete har jag försökt att ta hänsyn till livsmedelverkets föreskrifter kring
märkning av livsmedelsförpackningar och anpassat förpackningslayouten för att
uppfylla dem. Detta har jag gjort genom att läsa och följa råden i ”Vägledning till
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:27) om märkning och presentation

2 Omfattar tillexempel målgruppens politiska ståndpunkter eller miljömedvetenhet
(Bergström,1998, s.24)
3 Omfattar exempelvis målgruppens kön, ålder, utbildning, boendeform och boendeort
(Bergström,1998, s.24)
4 Skillnaden på en lag och en föreskrift är att en föreskrift beslutas av en myndighet och en lag
beslutas av riksdagen.  (Regeringskansliet, 2006)
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av livsmedel” . Vid eventuell användning av mitt layoutförslag rekommenderar jag
dock att låta en fackman se över förpackningen för att säkerställa att den uppfyller
alla krav kring lagstiftningen om märkning av livsmedelsförpackningar.

En bra märkning av produkten innebär god informationsdesign eftersom det
handlar om att informera och framställa fakta på ett tydligt sätt. SLV har listat
några av de positiva egenskaper som god märkning innebär. (SLV, 2006,  Så
märks maten )

Det blir lättare att jämföra pris och kvalitet. Ingrediensförteckningen ger
besked om vilka ingredienser som livsmedlet tillverkats av.

För den som särskilt vill veta vad som ingår i ett livsmedel, till exempel på
grund av överkänslighet, ger ingrediensförteckningen de nödvändiga
upplysningarna.

Konsumenten kan undvika gamla livsmedel genom att titta på bäst före-
datum och anvisningar om hur livsmedlet ska förvaras.

För den som vill ha mer detaljerad information om näringsinnehållet i
livsmedel märker många företag frivilligt sina produkter med innehållet av
bland annat energi, protein, kolhydrater och fett.

Kunden kan komma i kontakt med tillverkaren. Alla livsmedel ska märkas
med namn och adress (eller telefonnummer i Sverige) till antingen den
som har tillverkat, förpackat eller sålt varan.
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7 Analyser

7.1 Form- och innehållsanalys av befintliga mjölkförpackningar
Syftet med att analysera de mjölkförpackningar som finns på marknaden är att
undersöka  vilket   formspråk  som är genomgående  och   typiskt inom
mjölkförpackningslayout och sedan kunna använda delar av det formspråket vid
utformningen av  Wapnös förpackningslayout. Fördelen med att använda  ett
formspråk som är  typiskt för mjölkförpackningar är  att  underlätta för
konsumenten vid identifieringen av produkten. Genom ett bekant formspråk kan
konsumenten genom färger och former snabbt och lätt associera förpackningen
med mjölk, utan att behöva läsa sig till informationen. Det är också viktigt att
använda ett formspråk som samspelar med produkten, annars kan konsumenten
bli förvirrad och osäker över innehållet. Att avvika från ett formspråk som är
förknippat med mjölkprodukter kan bidra till den osäkerheten.

7.1.1 Begreppsdefinitioner
Med begreppet form menas i bildsammanhang, hur man disponerar och fördelar
grafiska element, t ex rubriker, bilder, texter, illustrationer, diagram, linjer,
företagsnamn osv. på en yta. De grafiska elementen i formen såsom till exempel
texter och bilder har oftast en betydelse, ett innehåll. Bergstöm skriver att form
och innehåll tycks stå i en oupplöslig växelverkan. Formen hjälper mottagarens
öga att hitta rätt och innehållet hjälper mottagaren att förstå budskapet, det är
viktigt att komma ihåg att det är innehållet som styr formen och inte tvärt om
(1998 s.154). Man kan på många sätt använda sig av formen för att förstärka och
förtydliga ett budskap till exempel genom val av färg, teckensnitt, bildformat och
bildorientering.

7.1.2 Tillvägagångssätt
I analysen av mjölkförpackningar valde jag ut förpackningar från de fem största
mejeriproducenterna  i Sverige. De  fem  är; Arla, Norrmejerier, Milko,
Skånemejerier och Gefleortens mejeriförening. Analysens syfte var att undersöka
om det finns ett likartat formspråk inom mjölkförpackningslayout och hur det i så
fall ser ut.  Jag analyserade mejeriföretagens mjölksortiment från lättmjölk till
standardmjölk. För att begränsa omfattningen av analysen har jag inte analyserat
alla enskilda grafiska element på förpackningarna utan tittat på vad de olika
förpackningarna har för  gemensamma drag inom  kategorierna, färger,  bilder,
grafiska element, text och disposition. För att begränsa analysen har jag även
fokuserat enbart på framsidan av mjölkförpackningen, eftersom det är den som
presenterar produkten och produktens budskap. För att se alla förpackningar som
varit föremål för min analys se bilaga 1 där alla förpackningarna finns redovisade
i bilder.
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7.1.3 Färger
Färg fungerar i en rad olika sammanhang som informationsbärare tillexempel
inom politiken eller i trafiken där färger spelar en central roll. Enligt Bergstöm bör
formgivaren använda sig av färg för att, attrahera, skapa stämning, strukturera och
pedagogisera (1998 s.228).

På de mjölkförpackningar jag har analyserat används färger i alla fallen för att
strukturera och pedagogisera bland produkterna då de  ger  information om
skillnaderna  i fetthalten bland  de olika mjölksorterna. I tre av de fem fallen
använder man sig av rött för att ange standardmjölk, grönt för mellanmjölk, och
blått för lättmjölk. Skånemejerier använder färgskalan, röd- blå- orange, och gul
för minimjölk. Norrmejerier använder färgskalan, gul- grön- röd, och blå för
minimjölk. Färgkodningen framkommer genom att de flesta grafiska element på
förpackningarna har färgsatts i den aktuella färgen. Färgkodningen för fetthalten
på mjölken är den dominerande färgen på förpackningarna. Rubriker och
logotyper har på vissa förpackningar andra färger än vad färgen för fetthalten har.

7.1.4 Bilder  och grafiska element
Alla mejerier har enklare motiv på förpackningarna som känns lätta och luftiga.
Två av mejerierna har fotografier på sina förpackningar. Fotografierna är
sparsamma i färg, det ena mejeriet använder sig av svartvita fotografier och det
andra av fotografier i duplexfärger5. Båda mejerierna använder sig av motiv på
aktiva människor som är i rörelse. Det ena mejeriet har dessutom ett fotografi på
ett glas mjölk under fotografiet på människorna. Ett mejeri  använder sig  av
illustrationer  på förpackningarna   föreställande en  kossa.  Illustrationerna är i
linjemanér och innehåller två färger, en svart linje och en färgad ton. Två av
mejerierna har endast enklare grafiska element i en färgton. Det ena är i form av
en förenklad blomma och det andra är i form av vertikala linjer. Alla mejerierna
använder sig av en färgad top på förpackningen som är utformad på olika vis. Det
gör  att  det går  att  se färgen  på  mjölkpaketet   även när man endast  ser
förpackningen ovanifrån, vilket man oftast gör när man kommer i kontakt med
förpackningarna i kyldisken i butiken.

7.1.5 Text
Den störta rubriken på alla förpackningarna är den som anger produktinnehållet.
Produktinnehållet anges antingen som minimjölk, lättmjölk, mellanmjölk eller
enbart mjölk. På tre förpackningssortiment är rubrikerna sammansatta ord
exempelvis ”mellanmjölk”, på de två andra står ordet ”mini” på en egen rad och
ordet ”mjölk” på raden under. Rubrikerna är placerade på den optiska mitten 6,
eller lite över den optiska mitten. På två av förpackningssortimenten är rubriken
vit och satt på en färgad tonplatta, och på de övriga förpackningssortimenten är
rubriken färgad. Typsnitten är på alla rubriker på förpackningar satta i sanserifer,
och de är ganska likartade med något rundade former. På fyra av

5 Duplexbilder, är tonade gråskalebilder. Istället för en tryckfärg används två. Oftast trycker man
med svart plus en valfri dekorfärg. (K. Johansson 2002 s.60)
6 Den optiska mitten ligger något över den exakta mittpunkten. Mer luft och yta under än över det
grafiska arrangemanget skapar harmoni. ( B. Bergström 1998 s.169)
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förpackningssortimenten är rubrikerna centrerade, och på det femte är rubriken
högerställd. Övrig text som finns på förpackningarna är företagslogotypen som i
fyra fall är centrerad och placerad ovanför innehållsrubriken. Ett mejeri har
placerat logotypen i det nedre högra hörnet. På alla förpackningar står det också
angivet fetthalten på mjölken och förpackningens innehållsvolym, de texterna är
placerade på olika ställen på förpackningarna. Två mejerier har också med sin
slogan på framsidan. Alla förpackningarna har också information om innehåll,
fetthalt och volym på ovansidan av förpackningen.

7.1.6 Disposition
Alla förpackningarna använder en jämn symmetrisk disposition, vilken går ut på
att skapa elegant harmonisk  balans genom  att låta rubriker och andra texter
orientera sig kring en vertikal axel. (Bergström 1998 s.110) I de flesta fall är även
illustrationer, logotyper och andra grafiska element  ordnade  i en  symmetrisk
disposition.

Den  grafiska  dispositionen  och  layouten hos alla  mejeriförpackningarna är
enkel och ren. Ingen överflödig information finns på förpackningarna. Enligt B.
Gordon så finns det olika typer av förpackningsdesign ; “a conciderable amount
of packaging design is direct and focuses fully on the the virtues of the product,
although other designers are deliberately created to appeal, obliquely, to lifestyle
values so that the virtues of the packaging  content   are relegated to second

palce.” (2002 s.106) Mjölkförpackningsdesign tillhör den första kategorin av
förpackningar som Gordon beskriver, vilken fokuserar på att informera om

produkten och de goda egenskaper produkten har. Kanske beror det på att mjölk
är en basvara som inte behöver säljas genom andra värden än det som produkten
redan har. När konsumenten skall köpa mjölk behöver man inte använda sig av

övertalningsdesign som tillexempel godisförpackningar kan använda sig av,
eftersom konsumenten troligtvis redan bestämt sig för att köpa mjölk när han eller

hon besöker butiken. Genom att ge tydlig och enkel information om produkten
underlättar man istället köpet för konsumenten.

7.1.7 Sammanfattning
Jag har sammanfattat de egenskaper som är gemensamt för formspråket hos de
mjölkpaket som jag analyserat.

Färger används för att ge information om skillnaderna i fetthalten bland de
olika mjölksorterna. Vanligast är att använda rött för att ange
standardmjölk, grönt för mellanmjölk, och blått för lättmjölk.
Färgkodningen för fetthalten på mjölken är den dominerande färgen på
förpackningarna.

Motiven på förpackningarna är enkla och sparsamma i färg, alla
mejerierna använder sig av en färgad top på förpackningen som är
utformad på olika vis.
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Bild 2, Logotyp och slogan

Bild 1, Företagsslogan

Den störta rubriken på förpackningarna är den som anger
produktinnehållet, rubriken är placerad på den optiska mitten, eller lite
över den optiska mitten. Typsnitten på rubrikerna är satta i sanserifer. På
de flesta av förpackningarna är rubrikerna centrerade. I de flesta fall är
företagslogotypen centrerad och placerad ovanför innehållsrubriken.

Alla förpackningarna använder en jämn symmetrisk disposition.

7.2 Form- och innehållsanalys av Wapnös befintliga
förpackningsdesign

Jag har analyserat Wapnös befintliga mjölkpaket och fokuserat på det som jag
upplever som brister med förpackningslayouten vilket även är de områden som
jag vill förbättra i mitt layoutförslag. Utifrån den form- och innehållsanalys jag
gjort av befintliga mjölkförpackningar har jag undersökt på vilka punkter som
Wapnös förpackningslayout avviker från  det  gemensamma formspråket för
mjölkförpackningar som jag  identifierat. Jag har även sökt  stöd för mina
resonemang genom att underbygga mina åsikter med stöd från litteratur. För att se
hela Wapnös förpackningslayout i större bilder se bilaga 2.

7.2.1 Färger
Wapnö använder liksom övriga mejerier färgkodning
på sina mjölkpaket för att tydliggöra vilken fetthalt
som mjölken har. De använder sig av färgerna blått
för lättmjölk,  grönt   för mellanmjölk och  rött  för
standardmjölk.   Det  färgsystemet är det  vanligaste
förekommande   på mjölkförpackningar  i  Sverige.
Övriga färger    som  de använder   sig   av   på
förpackningarna är gult och svart. Den svarta färgen
finns på logotypen och företagsmärket och den gula
färgen finns i form av en bård runt förpackningen
samt som en tonplatta  bakom företagssloganen (se
bild  1). På  de förpackningar som ingått i  min
formspråksanalys så används inte gult, i annat fall än
i färgkodningssyfte.  Enligt Bergstöm kan  djärva
färgkontraster tillföra det grafiska budskapet mycket,
samtidigt som illa sammanställda färger ofta kan ge
ett  skrikigt intryck (s.232).  Den svarta och gula
färgen ger i detta fall ett hårt utryck och det bidrar till
att rubba balansen i layouten då den gula färgen står
ut från de övriga.
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Bild 3, Bård och textinformation

Bild 5, Innehållsrubriken

Bild 4. Exempel på en

centrerad text.

7.2.2 Bilder  och grafiska element
Logotypen och bilden på kossorna och sloganen är av
ungefär samma storlekar och konkurrerar med
varandra om uppmärksamheten (se bild 2). Formerna
på de två olika elementen är dessutom oregelbundna
och spretiga och gör att  layouten känns rörig.
Företagsmärket placering över logotypen ger en
gluggig och obalanserad form. Bergstöm skriver att i
layoutarbetet är det viktigt att de olika grafiska

elementen bringas i sådan balans att helheten inte
kantrar åt det ena eller andra hållet, och att ett
grafiskt element med tillexempel en allt för stark
tonplatta kan förstöra hela det grafiska intrycket av
layouten (s.174).

På förpackningen finns även en gul bård som
löper runt paketet (se bild 3), på bården står det olik
information på varje sida av paketet. Under bården
finns textinformation. Texten i den gula bården kan
lätt uppfattas som en rubrik, men innehållet i texten
under bården överrensstämmer inte med texten i
bården. I bildexemplet står det tillexempel på
bården information om att mjölkningstiden anges
på förpackningen, under bården står det information
om att det är kort tid mellan mjölkningstid och den
tid då mjölken finns i butiken. Detta kan upplevas
som förvirrande.

7.2.3 Texter
All text på förpackningen är skriven i antikvor och
nästan all  text är  centrerad. Ett   bättre  val   för
innehållsrubriken  på   mjölkförpackningen vore    att
välja ett teckensnitt  bestående   av  sanserifer. Det
eftersom  sanserifer    har  en  enklare  bokstavs-
konstruktion  och  därför lämpar sig bättre  för
reklambudskap som skall läsas på håll (Hellmark
s.26).   På   förpackningen   finns    även   längre
textstycken som är centrerade (se bild 4) det är inte
att föredra eftersom läsbarheten kraftigt försämras
dessutom skapar texten ett gluggit intryck och ögat
finner textarrangemanget oroligt (Bergström s.10).
Att avstava  innehållsrubrikerna är heller inte
typografiskt korrekt eftersom orden  får dubbla
innebörder. (se bild 5)
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Bild 6, exempel på ojämn
layout, där vita gluggar
uppstår vid sidorna av
objekten.

7.2.4 Disposition
Dispositionen  på  förpackningen   är ordnat efter  ett
symmetriskt arrangemang det vill säga att de flesta
grafiska element är centrerade. Vissa av objekten är
små vilket gör att det uppkommer gluggar på sidorna
av objekten.  Intrycket blir  att  det  ser rörigt och
ojämnt ut. Att disponera de grafiska  elementen
jämnare över ytan skulle bidra till en mer harmonisk
disposition och layout. Det är inte heller nödvändigt
att ha med samma information om företaget Wapnö
på fler än ett ställe på förpackningen.

8 Formgivning
Efter att ha genomfört datainsamlingen och analyser
har jag skaffat den grundinformation som jag behövt
för att formge ett nytt förpackningslayoutförslag.

Med resultatet från den datainsamling jag gjort
har jag definierat vilka budskap som säljer Wapnö och vilka budskap som jag
skall ta fasta på vid formgivningen av mitt layoutförslag, jag har också definierat
vilken information som enligt föreskrifter måste finnas med på förpackningen.

Genom analyserna har definierat ett formspråk som jag vill använda mig av i
formgivningen av mitt layoutförslag. Jag har också definierat områden på Wapnös
nuvarande förpackningslayouten som är bristfälliga och vet därför vilka områden
jag behöver förbättra i mitt layoutförslag.

Formgivningsarbetet är ett kreativt arbete som trots noggranna förstudier
kräver mycket tid och testande för att jobba fram ett bra resultat. Bergström
skriver att en idé måste få tid att mogna, och man måste pröva idén och utveckla
den. (s. 40 1998). Jag redovisar bilder på delar av mitt skissarbete i bilaga 3.

Jag började formgivningsarbetet med att jobba fram ett förslag på hur företaget
kan utveckla sin logotyp och sitt företagsmärke. Den logotypen har jag också
använt som logotyp på min förpackningslayout. När logotypen var färdig började
jag med skissförslag på förpackningslayouten. Det krävde många  timmars
skissarbete innan jag bestämde mig för en lösning som jag jobbade vidare på och
färdigställde. Resultatet av  mitt formgivningsarbete består av  bilder som jag
redovisar i bilaga 4. I bilaga 5 redovisar jag det material som jag sammanställt
som presentationsmaterial av förpackningsförslaget till Wapnö. I det dokumentet
finns fler förklaringar till mina formgivningsbeslut samt beskrivningar av mitt
formgivningsarbete. På följande sidor beskriver jag resultatet av mitt förslag på
logotyp och företagsmärke samt förpackningsformgivningen, och motiverar de
formgivningsbeslut som jag tagit.
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Bild 7, Wapnös nuvarande logotyp
fungerar sämre i ett litet format.

Bild 8, Mitt logotypförslag.

Bild 9, Logotypen kan användas
för att avskilja olika verksamheter i
företaget.

8.1.1 Logotyp
Wapnös nuvarande logotyp harmoniserar
väl med företagets affärsidé och anda, men
ur ett praktiskt perspektiv har den några
brister som består av dålig läsbarhet, och en
oharmonisk form som bidrar till ett rörigt
intryck.

Företagsmärkets läsbarhet påverkas  av
dess detaljerade  former vilket medför att
logotypen blir svårläst i ett litet format (se
bild 7). Logotypens läsbarhet påverkas av
att den är satt i  ett antikvatypsnitt vilket
fungerar sämre i litet format och att läsas på
avstånd. (Bergström, 1998, s.96)

Företagsmärket har en form som fungerar
väl när det står för sig självt på en yta, men i
kombination med andra grafiska element
blir intrycket rörigt.

Genom mitt förslag har jag försökt
bevara grundutseendet i företagsmärket. Jag
har renodlat utseendet på företagssymbolen så
att den  blir  mer  stilistisk   och  lättläst.
Logotypen behåller trots förenklingen sin
ursprungliga identitet och färg och kan därför
fortfarande identifieras med företaget. Det nya
förslaget på   logotyp   är  satt i   teckensnittet
Trebuchet.  Typsnittet hör  till  familjen
sanserifer  och är lätt att läsa från långt håll,
tillexempel    på butikshyllan.   Typsnittet
behåller också sin tydlighet när man skalar ner
det till mindre storlekar, och kan därför
användas i flera format.

Logotypen är formgiven så att den skall
kunna användas för hela Wapnös verksamhet.
Logotypens underrubrik anger vilken del av
företaget som logotypen representerar. På så
sätt ger logotypen hela företaget en gemensam
identitet med möjlighet att ändå kunna
avskilja olika verksamheter i företaget (se bild
9).
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Bild 10, färgskalan på mitt layoutförslag

Bild 11, Wapnös nuvarande layout till
vänster och mitt layoutförslag till höger

8.2 Förpackningslayout

8.2.1 Färger
De  färger   som   jag   använt  mig   av  för    att
informera  om  skillnaderna i fetthalten hos
mjölken är samma som på Wapnös nuvarande
förpackningar och som enligt min analys också
är de vanligast   förekommande    färgerna     på
mjölkförpackningar.   Färgerna  är  blått  för
lättmjölk, grönt   för  mellanmjölk och rött   för
standardmjölk. Jag har justerat   färgnyanserna
efter vad jag tyckte var klarare och tydligare
färger. Färgkodningen för fetthalten på mjölken
är den dominerande färgen på förpackningarna
och upptar genom mitt förslag en större del av
förpackningen än på Wapnös nuvarande layout.

Övriga färger på förpackningen är den gula
bården som finns över kon. Jag har återanvänt
bården från Wapnös nuvarande förpackning, där
den ligger i nedre delen av förpackningen. Jag
har lyft upp bården och ändrat färgnyansen till
en ljusare färg för att färgen inte skall vara en
kraftigt dominerande färg. Jag har också ändrat
utseendet på  bården och placerat företagets
slogan ”som mjölk ska smaka” inuti bården.
Färgen på texten är samma röda färg som på
företagsmärket. Den röda färgen mot den gula
bården ger inte lika stora färgkontraster som i
Wapnös nuvarande förpackningslayout där den
gula och svarta färgen skapar stora kontraster
och blir ett dominerande element i layouten.

8.2.2 Bilder  och grafiska element
Motivet som jag använt mig av på
förpackningen är kon, som lätt förknippas med mjölk. Kon är så pass väl använd
som symbol på mjölkprodukter att det inte bör vara några svårigheter att förstå
produktinnehållet även om man inte kan läsa produktnamnet. Kon står utomhus på
en mark av klöver och tuggar gräs. Bilden av den lösgående kon representerar
även en viktig del av det som gör Wapnös mjölk till ett konkurrenskraftigt
alternativ gentemot andra mejerier. Mjölken kommer från lösgående kor, vilket
även belyses i texten under kon. En god djurmiljö är enligt undersökningar som
jag tidigare presenterat ett viktigt krav från konsumenten. Motivet på kon är utfört
i ett enkelt manér och bilden är stiliserad vilket enligt min formspråksanalys är det
formspråk som ofta används på mjölkförpackningar.
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Bild 12. Bilden till höger visar mitt
layoutförslag där texten är högerjusterad för
att underlätta läsningen.

8.2.3 Texter
Eftersom     det     inte   finns  några längre
textstycken på förpackningen så har alla
teckensnitt på förpackningen bytts ut från
antikvor   till   sanserifer  eftersom      sans-
eriferna lämpar sig väl till småtexter och i
diagram  och    figurer   (Hellmark,    2000,
s.26). Jag har också rensat förpackningen
från textinformation på framsidan för att
ge ett    renare  intryck.   All   viktig
textinformation     som      förut   fanns på
framsidan     har      istället    flyttats   till     sidan
eller  till       baksidan    av  förpackningen.
Centrerad text finns på mitt layoutförslag
endast på ett fåtal ställen, exempelvis på
rubriker och  kortare   texter.  De längre
textblocken      på     förpackningen      är
högerställda, vilket  underlättar    läsningen
och ger ett mer harmoniskt intryck. (Se bild 12)

8.2.4 Disposition
Jag har disponerat de olika grafiska elementen i ett symmetriskt arrangemang.
Men jag har använt mig av grafiska objekt som jämnare täcker ytan för att inte
skapa obalans genom vita gluggar på kanterna av objekten.

9 Utprovning och korrigering
Det sista steget i min arbetsprocess har varit att utprova mitt layoutförslag för att
undersöka om förslaget lever upp till det som varit syftet med arbetet, ”att skapa
ett layoutförslag som tydligt presenterar den information som finns på
förpackningen samt tydligt visualiserar Wapnös anda och dess varumärke” . För
att undersöka om min layout lyckas med detta så har jag gjort en utprovning på
förpackningen där testpersoner fått bedöma mitt layoutförslag och Wapnös
nuvarande förpackningslayout.

9.1 Utprovningen
Utprovningen är uppdelad i tre olika delar, den första delen berör layouten på
framsidan av förpackningarna och testpersonerna har fått bedöma hur väl  de
instämmer   på  olika påståenden   om förpackningarna,   exempelvis  om
förpackningslayouten är rörig, harmonisk osv. I den första delen försöker jag
också få svar på hur väl Wapnös budskap framstår och testpersonerna får svara på
tillexempel vad layouten säger om  företagets engagemang  i miljöfrågor. Den
andra delen ställer frågor kring textutformningen på förpackningarna, och den
tredje delen behandlar baksidan av förpackningarna.
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Utprovning   berör  inte   alla  enskilda  delar   i  förpackningslayouten  såsom  all
textinformation,  alla grafiska   element   osv. Det eftersom  en sådan  utprovning
skulle bli mycket omfattande, samt att det skulle krävas mycket tid och energi av
testpersonerna att genomföra   den. Jag  har  istället strävat  efter att   formulera
utprovningsfrågorna  så   att   de   berör    helhetsintrycket av  förpackningarnas
framsida, av texten på förpackningarna och av förpackningarnas baksidor. Enligt
Bergström  så  säger   helheten ofta    mer    än   delarna   (1998,   s.110) och
helhetsintrycket av förpackningslayouten är det intryck som konsumenten först får
när hon eller han kommer i kontakt med förpackningen i butiken. Därför har det
varit mer intressant   för mig  att utvärdera  helhetsintrycket  än   enskilda
designelement eller textstycken i layouten. Sammanlagt består utprovningen av 14
frågor som ställs kring sex olika bilder. Utprovningsformuläret redovisas i bilaga
6.

9.2 Tillvägagångssätt
Utprovningen har gjorts av tretton testpersoner. Testpersonerna representerar en
representativ målgrupp bestående av personer av båda könen i åldrarna 16 till 55
år. Utprovningen har genomförts genom att jag mejlat ut utprovningsmaterialet till
testpersonerna och de har sedan mejlat tillbaka sina svar till mig. Utprovningen
har bestått av   ett  textdokument  med  utprovningsfrågor och  ett bilddokument
innehållande det bildmaterialet som skall utprovas. Testpersonerna har varit
ovetande om  vilket av förpackningsalternativen som  varit mitt  layoutförslag
(förutom  de   testpersoner som   sedan tidigare  känt   till   Wapnös  mjölk).
Testpersonerna har också tillfrågats att kommentera sina svarsalternativ om de
önskar.

9.3 Resultat
Majoriteten av testpersonerna ansåg i samtliga utprovningsfrågor att mitt
layoutförslag var det mest fördelaktiga av de två alternativen. Resultatet visar att
mitt layoutförslag lever upp till det syfte som jag haft. Jag har sammanställt
frågorna och svaren till varje utprovningsfråga i tabeller som redovisas i bilaga 7.
Jag sammanfattar nedan de skrivna kommentarer som jag fick från testpersonerna
i samband med utprovningen.

9.3.1 Layout och bilder
Tre av testpersonerna kommenterade kon på min förpackningslayout och skrev att
den såg ”söt” och harmonisk ut och att den såg ut att må bra.  Testpersonerna
tyckte att bilden på kon förmedlar en känsla om att djuren mår bra hos Wapnö och
att företaget sätter djuren i fokus. Gällande Wapnös nuvarande förpackningslayout
så skrev en testperson att ”om man inte kan läsa så kan det vara svårt att förstå att
paketet innehåller mjölk”, testpersonen tyckte dessutom att illustrationerna på
korna på framsidan var för små, och att det var för mycket vita ytor på paketet.
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9.3.2 Färgsättning
En av testpersonerna kommenterade färgsättningen av min förpackning så här,
”Färgerna känns lätta och ger ett fräscht intryck och sänder därför signaler om
att Wapnö följer med i tiden och är ett konkurrenskraftigt företag som följer
utvecklingen  på alla  fronter” . Tre  av testpersonerna kommenterade  Wapnös
färgsättning med  att den  svarta och den  gula färgen  var för dominanta.  En
testperson skrev så här: ”Den gula nyansen tillsammans med den svarta texten
ovanpå ger mig en känsla av verkstadsindustri, för starka färgkontraster!”  En
annan testperson   skrev att ”den gula färgen är samma nyans som den
varningssymboler innehar” .

9.3.3 Typsnitt
Gällande mitt typsnittsval i brödtexten på förpackningen så tyckte en av
testpersonerna att mitt typsnittsval var tråkigt, en annan tyckte att det såg för
”rent” ut.  Två  av testpersonerna kommenterade att Wapnös  typsnittsval  i
brödtexten var för tjock, och de skrev att det ger ett klumpigt intryck.

10 Källkritik
Majoriteten av de källor som jag använt för arbetets utformande är vedertagna och
trovärdiga. De flesta av de böcker som jag refererat till används idag som
kurslitteratur vid  Mälardalens Högskola där  de används i undervisningen av
informationsdesign. I min datainsamling har jag utgått mestadels ifrån information
från Livsmedelsverkets och Svensk Mjölks hemsidor. Jag anser att båda dessa
källor är trovärdiga. Livsmedelsverket är en statlig myndighet och svensk mjölk är
en branschorganisation som representerar  Sveriges   mjölkbönder, de
undersökningar som jag  refererat till har   genomföras av oberoende
undersökningsföretag som inte har något intresse av att vinkla information.

De källor som bör beaktas med mer kritiska ögon är de elektroniska källor som
utgörs av berörda företags hemsidor. Dessa källor kan vinna på att bli tendentiösa,
det vill säga partiska (Thurén, 1997, s.63). Jag har dock inte funnit anledning att
tvivla på riktigheten i använda källor, eftersom företagen har ett gott rykte och
skulle förlora stort anseende genom att sprida osann information.  Dessa källor har
inte heller haft någon central roll i riktningen av mitt arbete och har därför inte
något stor inflytande på slutresultatet.

De äldsta källorna som jag refererat till är från 1997 och 1998. Enligt Thurén
så är en källa trovärdigare ju mer samtida de är (1997, s.26), de äldsta källor som
jag refererat till är litteratur som idag fortfarande används som kurslitteratur vid
högskolor, därför har jag ingen anledning att misstro att dessa källor har blivit
inaktuella.
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11 Slutsats
För att söka svar på min frågeställning vilka budskap är det som säljer Wapnö och
vad  är deras framgångsfaktorer   började  jag mitt arbete genom   att göra en
datainsamling där jag undersökte vad Wapnö anser vara sina framgångsfaktorer
och vad konsumenterna har för krav vid mjölkinköp. Den samlade informationen
gav mig kunskap om vad det  är  som gör  Wapnö  framgångsrikt   och vilken
information som  är   viktig att   belysa  vid formgivningen av  Wapnös
förpackningslayout.   I  datainsamlingen  identifierade  jag  även  de   rättsliga
begränsningar som finns gällande märkning av förpackningen.

I analysdelen besvarade jag min andra frågeställning; vilket formspråk används
på mjölkförpackningar,  då jag med stöd från litteratur gjorde en form- och
innehållsanalys av befintliga mjölkförpackningar samt av Wapnös nuvarande
förpackningslayout. Analysernas syfte var att identifiera ett gemensamt formspråk
för mjölkförpackningslayout samt att identifiera bristerna i Wapnös befintliga
förpackningslayout.

Utifrån den samlade  informationen jag fått  av  datainsamlingen  och   från
analyserna  hade  jag tillräcklig  information  för att försöka  besvara min sista
frågeställning; vilket formspråk kan jag använda mig av för att tydligt presentera
produktinformationen  på Wapnös mjölkförpackningar och för att tydligt
visualisera   företagets  anda.    Jag  utformade   ett  nytt layoutförslag  med
målsättningen att det skall leva upp till det syfte jag haft med arbetet; att tydligt
presentera produktinformationen och Wapnös varumärke på förpackningen.

För att utvärdera att mitt layoutförslag lever upp till dess syfte har jag gjort en
utprovning på mitt layoutförslag. I utprovningen har jag också fått belägg för att
min form- och innehållsanalys av Wapnös befintliga förpackningslayout till stor
del överensstämde med testpersonernas uppfattning av förpackningslayouten.

Resultatet av utprovningen visar att mitt förslag lever upp till det syfte som jag
haft med arbetet och att testpersonerna inte har några allmänna förslag till
korrigeringar av layouten.

Jag vill dock påpeka att det resultat jag kommit fram till inte är den definitiva
formgivningslösningen på det problem som jag formulerat. Arbetet är trots allt ett
resultat av en kreativ process, som till skillnad från till exempel matematiska lagar
inte följer några principer om definitiva lösningar. Därför är mitt arbete en lösning
av flera tänkbara. Layouten är anpassad efter den omvärld som vi befinner oss i
idag, och dess relation till omvärlden kommer att förändras i takt med att vår
omvärld och vår syn på omvärlden förändras. Därför kommer kanske inte min
layoutlösning uppfylla sitt syfte om två eller om tio år, även fast den gör det idag.
Vad som fungerar idag behöver inte nödvändigtvis fungera imorgon.
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12 Diskussion
I mitt samtal som jag hade med Lennart Bengtsson VD på Wapnö AB då vi
diskuterade omfattningen av mitt examensarbete undrade han om förändringar i
varumärket kan ha en negativ effekt på mjölkförsäljningen och vad en omställning
av varumärket skulle ha för omkostnader. Dessa frågeställningar har jag haft i
åtanke under mitt arbete, men en undersökning eller analys som gett svar på dessa
frågor har jag inte genomfört eftersom det hade inneburit ett omfattande arbete
och att arbetet dessutom hade legat utanför mitt syfte med mitt examensarbete.

Dock är min personliga åsikt att en förändring i företagets varumärke till mitt
förslag skulle ge positiva försäljningseffekter för företaget. Den åsikten grundar
jag på resultatet av den utprovning jag gjort, där mitt layoutförslag i jämförelse
med Wapnös nuvarande förpackningslayout har upplevts mycket positivt av
testpersonerna.

Förslag till fortsatta studier inom detta arbete skulle därför vara att göra en mer
omfattande undersökning och utprovningar kring vad en förändring i varumärket
skulle innebära för Wapnös mjölkförsäljning.

Ifall Wapnö skulle vilja använda sig av mitt layoutförslag så skulle det också
vara aktuellt att omforma av resten av företagets varumärke, såsom företagets
andra mejeriprodukter, trycksaker och hemsida.
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Norrmejerier
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Skånemejerier



Arla



Bilaga 2



FRAMSIDA
Wapnö mjölkförpackning, mellanmjölk



SIDA 2
Wapnö mjölkförpackning, mellanmjölk



BAKSIDA
Wapnö mjölkförpackning, mellanmjölk



SIDA 4
Wapnö mjölkförpackning, mellanmjölk



Bilaga 3



Jag började formgivningsarbetet av

layouten genom att med en vanlig
blyertspenna teckna ner småskisser
för att fånga mina idéer i fysisk form
på papper. För att komma igång med
formgivningen letade jag också efter
inspirationsbilder varifrån jag kunde
få idéer. Nedan visar jag ett urval av
mina frimärksskisser och av de bilder
som jag haft som inspirationsmaterial.

SKISSARBETE



RENODLING AV LOGOTYPFÖRSLAG

Skissexempel på utvecklingen av logotyperna

När arbetet med logotypen var klart koncentrerade jag mig
på att utveckla förpackningslayouten. Utifrån de skisser och
den bakgrundsinformation jag samlat genom datainsamling
och analyser kring förpackningsutformning hade jag skapat
mig en idé om hur jag ville att förpackningen skulle se
ut.  På följande sida presenterar jag olika skissförslag
som slutligen ledde fram till det färdiga resultatet.

SKISSARBETE PÅ FÖRPACKNINGSLAYOUTEN

Under skissarbetet med logotypen koncentrerade jag mig
på tre skissförslag som jag tyckte fungerade bäst och
koncentrerade mig på att utveckla dem. Renodlingen och
färdigställningen av skissförslagen gjorde jag med hjälp av
digitala ritprogram.
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MJÖLKSORTIMENTET



FRAMSIDA



SIDA 2



BAKSIDA



SIDA 4



Bilaga 5



PRESENTATION AV

Layoutförslag
FÖR WAPNÖS MJÖLKFÖRPACKNINGAR

Maja Ståhle, 0702565792, majastahle@spray.se



Förslag på Logotyp och
företagsmärke
LOGOTYP FÖRSLAG
SKÄL TILL FÖRÄNDRING
UTVECKLING AV LOGOTYP
FÖRBÄTTRINGAR

layout
RESULTAT
FÖRÄNDRINGAR
FRAMSIDA
BAKSIDA
SIDA 1
SIDA 2
UTVIK

Innehåll



A
Jag presenterar nedan de tre förslag som jag fann mest
intressanta.

tagsmärke och den tredje är ett nytt förslag. Förslagen är
tänkta att verka som inspirationsmaterial till hur man kan

ket enligt mig är det förslag som bäst anknyter till Wapnös

Logotyp och företagsmärke
FÖRSLAG

MEJERI

WAPNÖ
MEJERI

MEJERI

som jag använt

givningen av

ningsdesignen.

3. Grodden
påminner om
bokstavssymbolen
“W” samtidigt
som den står
för växtlighet,
livskraft
och natur.

mer två. En
stilisering av
den nuvarande
logotypen



Logotyp och företagsmärke
SKÄL TILL FÖRÄNDRING

W
tagets affärsidé och anda, men ur ett praktiskt perspektiv
har den några brister som består av dålig läsbarhet, och en
oharmonisk form som bidrar till ett rörigt intryck.

Företagsmärkets läsbarhet påverkas av dess detaljerade
former vilket medför att logotypen blir svårläst i ett litet
format. Logotypens läsbarhet påverkas av att den är satt
i ett antikvatypsnitt vilket har en sämre läsbarhet än ett
typsnitt bestående av sans seriffer.

Företagsmärket har en form som fungerar väl när det står

märket bildar tillsammans en spretig form som gör att det
kan upplevas som oharmoniskt.

Logotypen i färg och i svartvitt.
I mindre storlekar blir logotypen
mer svårläst.

element ger ett rörigt
intryck.



Logotyp och företagsmärke
UTVECKLING AV LOGOTYP

W
tagets affärsidé och anda och därför har jag försökt bevara

endet på företagssymbolen så att den blir mer stilistisk och

ras med företaget.

MEJERI

Den nuvarande logotypen och företagsmärket.

Nytt förslag på logotyp och företagsmärke. Den förenklade
formen gör logotypen mer harmonisk och förbättrar dess
läslighet. För att göra logotypen ”lättare” är texten mörkgrå
istället för svart.



Logotyp och företagsmärke
FÖRBÄTTRINGAR

Det nya förslaget på logotyp är satt i teckensnittet
Trebuchet. Typsnittet består av sans seriffer och är lätt att
läsa från långt håll, tillexempel på butikshyllan. Typsnittet

Logotypen är formgiven så att den skall kunna användas
för hela Wapnös verksamhet. Logotypens underrubrik anger
vilken del av företaget som logotypen representerar. På så
sätt ger logotypen hela företaget en gemensam identitet
med möjlighet att ändå kunna avsklija olika verksamheter i
företaget.

MEJERI

MEJERI

MEJERI

MEJERI

SKOG

SLOTT

Logotyper för olika delar av
Wapnös verksamheter.

Läsbarheten blir bättre när
formen på logotypen förenklas
och när typsnittet består av sans
seriffer.



I utformningen av det nya förpackningslayoutförslaget har

mation. Fokus har lagts på att lyfta fram och förtydliga

ningslayout som är mer enhetlig och harmonisk i sin form

menten. Layouten har också en formgivning som stämmer
bättre överens med företagets idéer och anda.

Förpackningslayout
RESULTAT

Produktsortimentet från lättmjölk till standardmjölk.



D
jande sidor presentarer jag de viktigaste förändringarna i

givningsbeslut.

Förpackningslayout
FÖRÄNDRINGAR

Nuvarande förpackningslayout samt det nya layoutförslaget.



fer vilket underlättar läsning
från avstånd. Rubriken har
skrivits ihop för att undvika
särskrivning. Fetthalten
anges som underrubrik till
innehållsrubriken för att
informera konsumenten om
produkten.

I botten av förpackningen har
information tagits bort för att
ge ett renare och luftigare
intryck. Informationen är

ningen. Det framkommer

mer från lösgående kor, vilket
är unikt för Wapnös mjölk.

Företagets slogan används
fortfarande och står mot
en gul bakgrund. De svarta
färgerna i texten och ramen
har tagits bort och texten
färgsatts i rött för att ge ett

Företagslogotypen
och företagsmärket

att ligga närmare den

packningen, och för

ken på logotypen har
också minskats.

ningen ger information
om produktinnehållet
och höjer estetiken på
förpackningen.

Förpackningslayout
FRAMSIDA



Förpackningslayout
BAKSIDA

Text och bild informationen
på baksidan av paketet är
tänkt att bytas ut med jämna
mellanrum. Bilden visar ett
exempel på hur man genom
bilder och text kan skapa en
luftig och intresseväckande

das till att berätta om Wapnös
verksamhet eller informera
om aktiviteter på gården.

Den gula bården runt paketet
har tagits bort för att ge en

informationen ovanför bården

slaget.



Förpackningslayout
BAKSIDEILLUSTRATION



Förpackningslayout
SIDA  1

Textinformationen har fått
en tydligare struktur genom
rubriker. Information om hur
man återvinner förpackningen
har tillkommit.

satts med högerställd text för
att göra texten mer lättläst.
Med en högerställd text får

sterkant vilket gör layouten
mindre rörig.



Innehåll: Lågpastöriserad mjölk,
homogeniserad

Kylvara: Förvaras vid högst +8 C

Näringsvärde per 100 g (ca 1 dl):
Energivärde...200 kj/50 kcal
Protein........ 3,3 g
Kolhydrat..... 5 g
Fett............ 1,5 g
Mineraler och vitaminer i den mängd
som finns naturligt i mjölken

ÅTERVINN DIN FÖRPACKNING
Skölj ur, och platta till förpackningen.
Släng förpackningen i behållaren för
pappersförpackningar.

1,5 LITER STANDARDMJÖLK, FETTHALT 1,5%

HAR DU FRÅGOR OM VÅRA PRODUKTER?
Kontakta oss på Wapnö AB,

305 91 Halmstad

www.wapno.se

Välkomna till Wapnö!

Wapnö Mejeri får sin mjölk från gårdens eg
na
kor. Mjölken rinner i en sluten ledning direkt
från ladugården till gårdens mejeri, närheten
mellan mejeri och ladugård gör att du som
konsument alltid får färsk mjölk.

Wapnö är det enda svenska mejeriet med
mjölk från enbart lösgående kor. Under
vintertid vistas djuren i rymliga stallar och
under sommartid på betesdrift.

Du kan när som helst besöka Wapnö och se
gårdens kor och kalvar, mjölkning, mejeri, o
ch  slottspark.

Wapnö arbetar aktivt med miljö och kvalitet.
På åkrarna odlas bland annat foder till djuren
och ekologiskt vete som mals till mjöl.

Wapnö Slott och Magasin arrangerar mässor,
bröllop och andra fester. Kontakta oss för m
er
information eller besök vår hemsida, där kan

SE 3116
EG

Förpackningslayout
SIDA 1



Förpackningslayout
SIDA 2

Sidan på förpackningen påminner

information och en illustration på
kossan framifrån.



Förpackningslayout
UTVIKT

Så här ser förpackningen ut innan
den är ihopvikt och limmad.
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Utprovning
Hej, tack för att du kan hjälpa mig med en utprovning till mitt examensarbete. Utprovningen
består av tre olika delar. Tänk på att det inte finns några givna ”rätta” eller ”fel” svar på
utprovningsfrågorna, utan utprovningen sker enbart utifrån ditt tyckande. Ta den tid på dig
som du behöver. Skriv gärna fria kommentarer om det är något du vill tillägga eller
kommentera kring vad som motiverat dina val.

Till detta dokument medföljer det en PDF-fil innehållande bilder, det är dessa bilder du skall
göra utprovningen på. Du svarar på utprovningsfrågorna genom att skriva ner svaret på
frågorna i detta dokument, spara sedan dokumentet och skicka det tillbaka till mig.

DEL 1.

Jämför de två olika förpackningslayoutförslagen A och B, och gradera på en skala mellan 0
till 3 hur väl du instämmer på påståendena nedan.

0 motsvarar: ingen åsikt
1 motsvarar: jag instämmer inte alls
2 motsvarar: jag instämmer delvis
3 motsvarar: jag instämmer mycket väl

Helhetsintryck av förpackningslayouten:

1. Förpackningslayouten är smakfull
Förpackning A:
Förpackning B:

2. Förpackningslayouten är harmonisk
Förpackning A:
Förpackning B:

3. Förpackningslayouten är rörig
Förpackning A:
Förpackning B:

4. Förpackningslayouten har ett tidsenligt utseende
Förpackning A:
Förpackning B:

5. Förpackningslayouten ger intryck av en hög produktkvalitet
Förpackning A:
Förpackning B:



6. Under förutsättningarna att båda förpackningarna skulle finnas ute i handeln, och
produktinnehållet i förpackningarna skulle vara detsamma, och du därför skulle välja
förpackning efter förpackningslayouten vilken förpackning tror du att du skulle välja?

Svara genom att ange alternativ A eller B:

Vad skapar  förpackningslayouten för  intryck hos dig gällande företaget Wapnös
verksamhet?

7. Företaget har en god miljömedvetenhet
Förpackning A:
Förpackning B:

8. Företaget driver en god djurhållning
Förpackning A:
Förpackning B:

Vad tycker  du om färgerna på förpackningen?

9. Färgerna på förpackningen passar till produktinnehållet
Förpackning A:
Förpackning B:

Del 2

Titta på texterna i förslag A och B och svara på hur väl du stämmer in på följande påståenden.

10. Texten är lättläst
Förpackning A:
Förpackning B:

11: Texten ser rörig ut
Förpackning A:
Förpackning B:



Del 3
Titta på förpackningslayouten i förslag A och B och svara på frågorna:

12. Förpackningslayouten ser rörig ut.
Förpackning A:
Förpackning B:

13: Förpackningslayouten ser ”proffsig” ut.
Förpackning A:
Förpackning B:

14. Förpackningslayouten lockar till läsning!
Förpackning A:
Förpackning B:

Tack för  din medverkan, den är  värdefull för  min utvärder ing!
Om du har  något övr igt som du vill kommentera skr iv gärna det i slutet av detta
dokument. Vänliga Hälsningar  / Maja Ståhle
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