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Dette inspirationskatalog er udarbejdet af Food+Design ved Aalborg
Universitet i forbindelse med gennemførslen af innovationslovsprojektet Lakrids+, støttet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,
Direktoratet for FødevareErhverv. Kataloget har til formål at give et
indledende overblik over de forskellige grundlæggende løsningsmodeller der er repræsenteret i arbejdet med at styrke fødevareproducenters visuelle identitet og en generel branding af et produkt. Samlingen
er opdelt i eksempler på emballage koncepter og etikette koncepter.

3

ISSN: 1901-7308
DCE Latest News No. 30

Emballagedesign
Den efterhånden stigende kamp om den eftertragtede plads på de danske supermarkeders varehylder stiller større og større krav til fødevareproducenternes
afsætningsstrategier, og giver fornyet fokus på emballage, generel branding og
visuel strategi.
Et stærkt brand kan tilføre et produkt den merværdi, der adskiller det fra konkurrentens, og et unikt emballage design kan tilmed øge en vares salgbarhed. Indpakning, logo, brand, design og visuel identitet er derfor langsomt ved at blive en lige
så vigtig faktor som selve varen, og et veludført emballage design kan for mange
virksomheder blive et let tilgængeligt og konkret redskab til vækst.
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Den danske emballagebranche har indenfor en forholdsvis begrænset tidsrække
gennemgået en stor udvikling. Frem til 1960’erne anvendte man kun transportemballage til at fragte varerne frem til butikkerne hvor kunderne blev personligt
betjent. Emballagen havde hidtil gennemgået en løbende, men langsom udvikling,
og blev fremstillet af lokale materiale der hovedsageligt var billigt tilgængelige.
Detailpakningen skete også med simple materialer, da den udelukkende tjente
det formål at lade kunderne fragte varerne hjem.
Det var således først med fremkomsten af supermarkederne i 1960erne, at der
skete noget radikalt i emballagens flere tusinder års historie.
For at selvbetjeningshandlen skulle fungere, skulle man bruge afvejede mængder
i emballager som forbrugerne kunne røre ved, og fra at det tidligere var ekspedienten, der anpriste produktet, var det nu emballagen der skulle sælge produktet
blandt mange andre på varer på hylderne.
I overgangsfasen var det fødevareproducenterne selv der i et stort omfang fremstillede detailemballagen. Først omkring 1980’erne begyndte der at være stor
vækst af regionale og nationale emballagevirksomheder, der overtog fødevareindustriens emballageaktiviteter. Der sker allerede her en begyndende ensretning,
hvilket omkring år 2000 forstærkes ved sammenlægning af flere større emballagevirksomheder til store multinationale emballage koncerner.
Koncernerne bliver hurtigt effektiviseret yderligere med henblik på at optimere
indtjeningen globalt set, og de bliver omlagt til store centraliserede udviklingsafdelinger og fabrikker. Her foregår udviklingen af nye emballageløsninger
ofte langt fra de markeder, hvor de skal anvendes og sælge de bestemte varer til
kunderne, og med fortsat effektivisering begrænses sortimentet yderligere for at
opnå de store produktionsserier.
Med denne udvikling, hvor de multinationale emballageindustrier har forsømt

egne markeder, er der i stedet givet plads til en forstærket lokal emballageproduktion af nicheproduktioner af emballager med særlige funktioner. Disse små virksomheder er i stand til at gå i dialog med fødevareproducenterne om udvikling af
helt særlige løsninger, der tilbyder en stærk visuel identitet som med fornyet styrke
kan sælge og brande en ny vare blandt supermarkedernes standardprodukter.
Det paradoksale ved mange af de mindre virksomheders succes, er deres særlige evne til at viderebearbejde de store virksomheders standardløsninger til et
mere avanceret produkt, som sælges til en meget højere pris. De bearbejdede
løsninger bliver gennem de lokale emballageproducenters forståelse for varen, og
det marked hvori den skal sælges, i stand til at kommunikere varens historie og
tillægge det en merværdi gennem indpakning, brand og visuel identitet.
Og i en tid, hvor det netop er blandt de vigtigste parametre for kundernes valg,
er den merpris der betales for emballagen en god investering, der ofte givet øget
vækst for virksomheden.
Efter en flerårig periode, hvor alt skulle gøres så billigt som muligt, står vi nu overfor starten af et nyt kapitel i emballageudviklingens historie. Det vurderes derfor,
at vi i fremtiden dels vil se et fortsat øget krav om specielle emballageløsninger fra
kunderne, men også at de store emballagekoncerner vil reagere på udviklingen
og eksempelvis vil flytte deres udvikling tilbage tæt på de regionale og nationale
markeder.
Der er dog allerede nu mulighed for at præge denne fremtidige udvikling, ved
at efterspørge og designe nye innovative koncepter og løsninger hvor emballage
design og visuel identitet integreres i oplevelsen og salget af et produkt.
De kommende sider vil give inspiration til denne udviklingsfase ved at vise eksempler på emballage design der har haft betydning for producenternes brandingværdi og visuelle identitet.
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Emballage koncepter
Inspiration

Man kan meget groft opdele arbejdet med nye innovative emballageløsninger i 2
retninger. Dem, der arbejder med selve den fysiske emballage og designet heraf,
og dem, der fokuserer på standard løsninger og præger emballagen med nyskabende etiketter eller andre grafiske add-ons.
Hvor de fysiske innovative emballageløsninger som regel kan være meget banebrydende og iøjnefaldende og via deres nyhedsværdi kan tiltrække sig stor opmærksomhed fra forbrugeren, inddrager de etiketteprægede løsninger genkendeligheden i en standardløsning og fremhæver dette med et nyskabende tillæg af
en skarpt definerede grafisk identitet, der alene skal være i stand til at markere
produktet som noget særligt over for forbrugeren.
Osted Mejeri (side 12), er et dansk eksempel på en mindre virksomhed, der via
emballage og grafisk identitet er med til at skabe en niche indenfor et felt med
hård konkurrence, og deres bæredygtige mælkeposer modtog stor opmærksomhed i medierne ved lanceringen og var med til at skaffe øget fokus på de nye,
ellers velkendte, produkter.
For forbrugeren blev mødet med supermarkedets mælkemontre med ét ændret, og
de ellers meget faste og traditionelle emballageløsninger blev visuelt udkonkurreret af det mindre økologiske mejeri.

8

Det økologiske Osted Mejeri, har i deres forretningsmæssige identitet arbejdet
med et bæredygtigt udtryk, og dette signal forstærkes yderligere ved netop at
vælge svenske Ecolean som emballageleverandør. Poserne der består af en blanding af kalk og plast, er både lettere at håndtere og har en betydlig mindre vægt end
de traditionelle plastkartoner, hvilket tilsammen gør den til den mest miljøvenlige
mælkeemballage på markedet.
Indholdet af det naturlige materiale kalk, har udover en miljømæssig fordel også
den kvalitet at mælken bevarer sin naturlige smag, og Osted Mejeri er således
blevet kåret som vinder ved flere uafhængige smagstests.

I dette inspirationskatalog, vil der i første omgang være fokus på de løsninger, der
arbejder med de fysiske emballage koncepter, og vil senere se på de etikettebaserede løsninger.

Help I Need Help
Help I Need Help’s meget humoristiske emballagedesign til deres håndkøbsmedicin, designet af Chappsmalina fra New York. Et godt eksempel på hvordan man
kan skabe sig en meget stærk identitet ved at skille sig ud fra lignende produkter
på markedet. Et simpelt design med en humoristisk tekst, der indirekte fortæller
hvad pakken indholder. Håndkøbsmedicin er ikke normalt noget man forbinder
med farverige og sjove emballager, derfor er dette eksempel rigtig god til at belyse
hvad man kan få ud af at skille sig ud. Det er ligeledes et eksempel på hvordan
design, navn og produkt går op i en højere endhed og skaber et helhedsorienteret
stærkt brand.
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Hot Cup Cold Spoon
Med Hot Cup Cold Spoon vises et eksempel på hvordan der kan skabes en fælles
visuel identitet på hele produktlinien. Ved brug af samme farver, materialer og
grafiske udtryk har cafeen fra den centrale del af Nordamerika skabt en grafisk
identitet på tværs af deres varesortiment og derigennem forstærket deres brandværdi. Designet er friskt og flot og er med til at skabe et yderst tiltrækkende look
for en nystartet cafe i en branche der må siges at være tæt på mættet. Den sikre
visuelle identitet kan ende med at være den lille forskel der gør at cafeen slår
igennem og ikke bare forsvinder ud i glemslen.
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Osted Mejeri
Et dansk eksempel. Osted Mejeri, tæt ved Roskilde, bruger denne elegante innovative indpakning fra svenske Ecolean til alle deres mælkeprodukter. Det, i dansk
kontekst, unikke design har i den grad været med til at skabe det unge mejeris
brand og identitet, hvilket mejeriet heller ikke ligger skjul på. Emballagen fremstilles bl.a. af kridt og er derfor næsten lige så økologisk og naturlig som posernes
indhold. Og med emballagens farve som refererer til mælken inde i posen skabes
en større samenhæng imellem produkt og emballage og får igen produkt og emballage til at fortælle den samme historie.
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Steven Smith
Dette eksempel er en meget elegant, flot og ekslusiv indpakning til tebreve fra
Steven Smith. En meget bevidst indpakning som skal udstråle den kvalitet som
pakken indeholder. Udover at indpakningen er lavet i flotte materialer med flotte
designs, har der også været fokus på selve brugeroplevelsen af denne emballage.
Produktet adskiller sig fra de mange andre teprodukter ved at lade åbningen være
noget ganske særligt. Et strategisk smart sted at sætte ind, da dette giver en ‘oplevelse’ hver gang produktet tages til anvendelse. Det er med til at skabe merværdi
og ekslusivitet og kan være det der gør at forbrugeren får et bedre forhold til dette
produkt og genvælger dette fremfor et tilsvarende.
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Emballage koncepter
Opsamling

I den overordnede gennemgang af de emballage løsninger, der har vægtet de
fysiske koncepter, har der for producenterne været stor fokus på at videregive et
signal til forbrugeren om kvalitet og bevidsthed, konsekvent ved at lade varen
sælge gennem prioriteret brandværdi og visuel identitet.
I et marked hvor konkurrencen er stor, er det således ofte de få synlige og visuelle
parametre, som kan være med til at styre forbrugsmønstret hos slutbrugeren, og
her er emballagen med til at gøre enkelte produkter specielle og iøjnefaldende.
Et eksempel på et meget styrende parameter for forbrugerne er de elementer af
story-telling som produkter i stigende grad sælges på i dag.
Hvor begrebet ofte ses som positivt ladede værdier og beretninger om et produkts
oprindelse, tages begrebet i eksemplet med “Help-I-Need-Help” et skridt videre
og fortæller her også en historie om produktets anvendelse indenfor et marked,
hvor disse tendenser og virkemidler er sjældent anvendt. Gennem strategisk
branding salgsfremmes produktet gennem en stærk formidling af dets anvendelse.
En helhedsorienteret og ensartet grafisk identitet som ”Hot Cup Cold Spoon”, er
et andet eksempel på, er et andet centralt parameter der kan skabe øget opmærksomhed på et produkt og dets øvrige produktfamilie.
Centralt for dette område indenfor emballage design, er også muligheden for at
markere sig med en anden fysisk form end den gængse, og her har “Osted Mejeri”
været i stand til at skabe sig en niche indenfor et konkurrencetungt felt. Den nye
form bliver en stærk fordel i salgssituationen, som naturligvis også skal indfries
ved at give en række fordele ved den nye form.
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Endelig er der oplevelsesaspektet, som “Steven Smith” formår at give videre til
sine kunder, og som for mange emballage producenter stadig er en overset faktor, der ikke bør begrænses til luk-let-funktioner. Apple computer er nok blandt
de virksomheder der arbejder mest strategisk og bevidst med emballering og køberens oplevelse under udpakningen af produktet, og de er således med til at
skabe en connection mellem bruger og produkt allerede i det øjeblik emballagen
brydes.

Samme gennemarbejdede løsninger mangler vi stadig at se i fødevareindustrien,
men Steven Smith har taget et spædt initiativ med deres emballageløsning til tebrevene.
De præsenterede eksempler på specialdesignet emballage vurderes alle at være
forholdsvis omkostningsfulde i forhold til anvendelse af mere traditionelle emballeringer. Markedet viser dog tendenser på, at den merudgift der er ved brandværdi
og emballagedesign er en god investering i forhold til salg.
En mere emballageøkonomisk effekt, kan dog også ligge i at anvende samme
virkemidler indenfor etikettedesign, hvor den fysiske emballage fastholdes og der
i stedet arbejdes med grafiske tryk og accessories, der kan give visuel identitet.
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Etikette koncepter
Inspiration

2. del af inspirationskataloget vil fokusere på en mere omkostningsbevidst retning
indenfor emballage design - og en retning som flere mindre nicheproducenter af
emballage indenfor de senere år har specialiseret sig indenfor – etikettedesign.
Hvor de fysiske emballage koncepter, der er gennemgået i 1. del, har haft prioriteret fokus på den fysiske form er der i de næste eksempler særlig fokus på hvordan traditionelle og velkendte emballagetyper bearbejdes til en særlig karakter,
der virker både eksklusiv og iøjnefaldende for forbrugeren.
De næste eksempler, der vil være opdelt indenfor fire kategorier, vil således vise
bud på omdannede standardløsninger, der både anvender genkendelighed samtidig med de nyskabende tillæg markeres grafisk og giver ny helhedsværdi.
Den økonomiske fordel ved at anvende etikette i forhold til emballagens signalog brandværdi, vurderes at være høj, da der, kan anvendes masseproducerede
emballagetyper, der efterfølgende præges med etiketter af forskellig art.
Eksemplerne på de kommende sider, viser alle mangfoldigheden i denne mulighed, og viser også hvor forskelligartet et udtryk der kan skabes af både tekstfonte og farvekoder. Samme emballageprodukt bliver således i stand til at henvende sig til flere forskellige målgrupper uden store ændringer - en mulighed der
indenfor fødevarebranchen vurderes at have stor effekt.
Ens for alle emballagekategorier og koncepter, er gennemskueligheden som et
væsentligt og centralt aspekt, og her giver etiketterne alene også mulighed for
at bidrage til både faktuel oplysning og story-telling allerede før forbrugeren får
varen i hånden.
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Henvendelse
Alene med designet af etiketten kan et produkt ændre henvendelse til forskellige målgrupper. Ovenstående is emballager følger samme grundformat, men ved
smart brug af etikettedesignet kommunikerer de mod en varierende forbrugergruppe. Samtidig er etikettedesignet med til at fortælle forbrugeren om hvilket
firma der står bag produktet og derfor kommer etiketten til at virke som producentens ansigt ud af til.
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Farve
I etikettedesignet kan man nemt og økonomisk fordelagtigt indarbejde en differentiering af de forskellige produkter fra samme serie der produceres. I ovenstående
eksempler er farvekoder brugt til at vise forskellen på henholdsvis marinerede sild
og chili produkter. Farve kan således være med til at give forbrugeren oplysninger
om produktets smag, lugt, konsistens osv. Farve kan skabe sammenhæng og diversitet og kan derigennem være medårsag til at forstærke produktets brandværdi.
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Tekst

20

Tekst kan i mange sammenhænge bruges yderst effektivt til at skabe blikfang for
et produkt. Med anvendelse af de rette virkemidler, har teksten både en grafisk
bærende og kommunikativ effekt. Tekst kan præsentere produktets kvaliteter og
fremstille lige netop den detalje om produktet som er vigtigst eller fremhæve ting
frem for andre. Som set i det nederste eksempel med Osis, kan tekst også skabe
sammenhæng og diversitet på en og samme tid. Der findes et uendeligt antal af
fonte og teksttyper som alle udtrykker noget forskelligt og det skulle derfor være
muligt at finde en som udtrykker lige præcis det, der ønskes til produktet. Teksten
kan være skråstillet, fed eller light hvilket igen giver vidt forskellige udtryk og
karakter. Fontens betydning har ofte en overset værdi, hvor samme tekstlinie kan
opfattes vidt forskelligt afhængig af font, størrelse, etc. og det er vigtigt at den
overvejes nøje i kommunikations- og etikettedesign.

Gennemskuelighed
En etikette kan tilføre produktet gennemskuelighed ved at kommunikere emballagens indhold til forbrugeren. Ovenstående eksempler viser hvordan man direkte
og indirekte kan gøre dette. Det øverste viser på en humoristisk og grafisk måde
fra hvilket dyr og hvilken del af dyret pakkens kødprodukt kommer fra. På en elegant og sjov måde får man øjeblikkeligt oplysninger om indholdet uden at have
set dette. Gennemskueligheden i det andet produkt, danske “Hansen’s flødeis”, er
langt mere direkte i det etiketten indeholder et billede af isen der er inde i kassen.
Billedet er fotorealistisk, men samtidig grafisk bearbejdet til at fremstå enkelt og
rent, hvilket passer i stil med den øvrige emballage. Begge måder er med til at tilføre produktet troværdighed og styrker på den måde producentens brand. Dog er
det vigtigt at overveje konsekvenserne af overdrevet fortolkning af varens indhold,
hvor det klassiske eksempel med færdigretter i køledisken sjældent lever op til det
stiliserede foto, og her vil emballagens ofte have en negativ effekt.
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Etikette koncepter
Opsamling

De præsenterede eksempler viser kun et begrænset udsnit af de uanede muligheder etiketterne tilbyder.
Den klare fordel ved etikettedesign er en økonomisk begrænset udgift i forhold
til at arbejde med de fysiske emballagekoncepter, hvor opstartsprisen ofte er stor.
Men med de mere tilgængelige etikettekoncepter, er der stadig mulighed for at
differentiere produkterne ved at tænke kreativt med de midler der er tilgængelige.
Det mest i øjnefaldende er, hvordan man via emballage kan definere en forventning om et eksklusivt produkt (eks. Hansen Is). Indpakningens fysiske form adskiller sig ikke fra andre isproducenters emballering, mens den grafiske præsentation fortæller en anden historie.
Der har i gennemgangen været fokus på fire meget centrale parametre i relation
til etikettedesign: ‘Henvendelse’, ‘Farver’, ‘Tekst’ og ‘Gennemskuelighed’. Disse
fire omdrejningspunkter ses som relevante indenfor alle emballageopgaver, men i
særdeleshed ved etikettedesign. Før enhver opgave med ny etikette påbegyndes,
bør der således være fokus og stillingtagen til disse fire aspekter.

Fokus i denne eksempelsamling har været kreative og nyskabende emballage- og
etikette designs, der har været bidragende til at den kommunikative emballage
har flyttet sig de senere år.
I den kommende tid, vurderes der at komme øget fokus på især bæredygtige
emballager og deres betydning for produktets salg, og i den forbindelse, vil der
forventeligt være flere virksomheder der vil søge anvende nye innovative emballeringer der kan give en øget brandværdi og strategisk forretningsmæssig identitet
på et stadig stigende og konkurrencepræget marked.
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Emballagen vil således fortsat være et vigtigt forbrugerrettet led til forbedret
markedsføring.
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Illustrationer, referencer:
Hot Cup Cold Spoon, Design: Printsteady Studio, www.printsteadystudio.com
Osted Mejeri, Osted Mejeri, Osted, Lejre
Help I Need Help, www.helpineedhelp.com
Steven Smith Teamaker, www.smithtea.com
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Birdy Juice, Design: Mats Ottdal, www.lovelspackage.com
Milk, Design: Julien De Repentigny, www.visualadvice.com
Hang me some Tea, Design: Soon Mo Kang, www.yankodesign.com
Dino Gum, Design: www.bqb.ru
Choco, Design: Petar Pavlov, www.petarpavlov.com
Banana Juice, Design: Naoto Fukasawa, www.toxel.com
Loseley Ice Cream, www.loseleyicecream.com
Meats Packaging, Design: Chris Chapman, www.cjchapmandesign.co.uk
Cool Chile Co, Design: Bless, www.blessdesign.com
Garant Sild, www.tyckomgarant.se
Osis+, Schwarzkopf, www.schwarzkopf-professional.com
Hansens Is, www.hansens-is.dk
Cider, Smile, Design: www.amore.se
Oliviers & Co, www.olivers-co.com
Warming Little Things, Nusa Kitchen, www.nusakitchen.co.uk
Skærtoft Mølle, Design: MEGA v/ Tobias Røder & Stine Skytte, www.megadesign.dk
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