
Pripps Blå – En designhistoria färgad av himmel och hav  
 
Pripps Blå är ett folkkärt öl som för många är förknippat med svensk sommar och skärgård, i blå toner. Sällan 
har en färg fått ha en så betydande roll i ett varumärkes reklam, design och namn – och det hela började som ett 
smeknamn. 
 

 
1959 introduceras Pripps Export (klass III) på marknaden. Från början hette det Pripps Export 
eftersom starköl fram till 1955 endast fick tillverkas för export (starköl var förbjudet i Sverige 
från 1922 till 1955). Den intensivt blå bakgrunden blev ölets kännetecken och kallades i folkmun 
för Pripps Blå. Etiketten på flaskan fick formen av en pentagon, som har varit symbolen för 
Pripps öl sedan 1865. På den tiden saknade ölflaskorna etiketter och istället brändes pentagonen 
in i den naturkork som förslöt flaskan. Nytt från 1955 var också ölburkens intåg som svensk 
ölförpackning. Pripps Export lanserades både på flaska och burk, men det var burkens blå färg 
som blev ölets signum. I Göteborg där Pripps Export bryggdes fick ölet smeknamnet Pripps Blå 
och tomburkar som om våren blev kvarlämnade på parkernas gräsmattor kallades för blåsippor.  

 
Mellanöl fick säljas i livsmedelsbutiker 1965 – 77 och blev en stor framgång som generellt ökade svenska 
folkets ölkonsumtion.  Mellanölets introduktion sammanföll också med att de traditionellt lokala bryggerierna 
började slås samman till rikstäckande företag. Därmed var tiden kommen för att tillverka, distribuera och 
marknadsföra öl i ett rikstäckande perspektiv vilket krävde starka varumärken och kraftfulla reklamsatsningar. 
1975 kom Pripps Blå vars namn bättre hängde ihop med namnet Pripps Bryggerier och hade potential att 
utvecklas till en familj inom alla alkoholstyrkor. 
 

 
1975 lanserades ett milt mellanöl och med det blev Pripps Blå det officiella namnet samtidigt 
som designen utvecklades avsevärt. Från början hade Pripps Blå inget gemensamt med Pripps 
Export utan var en helt nyframtagen bryggd som skulle möta konkurrensen med Falcon. I 
designarbetet tog man fasta på den blå färgen och att dekoren skulle ha Göteborgsanknytning 
som utstrålade elegans och styrka. Valet föll på att använda enhörningen och lejonet, som 
symboliserar renhet och styrka samt skeppet, som vittnar om sjöfartsstaden Göteborgs stolta 
historia. Den blå färgen fick en ljusare ton än Pripps Export. Pripps Blå lanserades regionalt, 
men blev snart oerhört populärt och kom att spridas i hela landet. Ölet marknadsfördes som ett 
rundare, mjukare, fylligare mellanöl under parollen "Styrkan sitter i smaken".  

 
1976 kommer Pripps Blå som lättöl. Året efter, 1977, förbjöds mellanölen och en folkölsvariant introducerades 
istället. Nu fanns Pripps Blå i alla skatteklasser och hade likartat utseende.  
 
1980 har Pripps Blå en unik ställning på marknaden och är marknadsledare inom samtliga produktklasser med 
drygt 30 % marknadsandel. Det är även nu det "blå konceptet" etableras fullt ut. Reklamens utformning är 
konsekvent blått i ett marint tema.  

 
 
1989 firar Pripps Blå 30-årsjubileum och får en helt ny designprofil på etiketter och burkar. 
Samma år lanseras även Pripps Blå Light. I den nya designprofilen får skeppet en framträdande 
roll medan den ursprungliga "vapenskölden" får stå tillbaka, och fungera som en 
kvalitetsstämpel. Kopplingen mellan Pripps Blå och havet förstärks ytterligare av att Pripps nu 
för tredje året i rad är huvudsponsor i havskappsegling, Pripps Blå Gotland runt.  
 
 
 
 

 
1990 utsågs Pripps Blå 3.5 till världens bästa lageröl i sin styrkeklass vid Brewing Industry International 
Awards, världens mest seriösa och aktade öltävling som hålls i England vartannat år. 
 
Marknadsföringen på skärgårdstema blev mycket framgångsrik under mitten av 1990-talet, och Pripps Blå 
förknippades starkt med svensk sommar, skärgård och segling. Segelfartyget Marité blev ”Pripps Blå-båten” 
med hela svenska folket genom flera turnéer, och vem minns inte populära reklamfilmerna med Thomas Ledin 
(1994) och Tommy Nilsson (1995).      



 
 
1992 får hela Pripps Blås-familjen en enhetlig design i alla skatteklasser och förpackningsslag.  
Designen bär inga spår av den ursprungliga vapenskölden samtidigt som skeppet blir mindre 
framträdande, men med en svag horisontlinje. Texten "blå" får medaljer som bakgrund, vilket är 
en anspelning på Pripps övriga historia med bland annat Pripps Medaljöl. 
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2002 vidareutvecklas designen och horisontlinjen får en framträdande roll. Det ger en koppling 
till himmel, hav och sommar. Skeppet har alltid varit ett viktigt element i designen; men den får 
nu ett mer tidsenligt utseende. Pentagonen som har varit har varit symbolen för Pripps öl sedan 
1865 återintroduceras. Skeppet kommunicerar frihetsaspekten i varumärket medan pentagonen 
symboliserar tradition, äkthet och trovärdighet 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Pripps Blås designutvecklingen från 1950-talet in i 2000-talet . 

 


